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Kärsimysnäytelmän
pitkä historia

- keskiaukeama

Uskontotunnilla oli raamatturäppiä - sivu 12

Klaus Saijonkivi
hoitaa vuorollaan
Martin jääkenttää,
tuomaroi maahockeyta ja ajaa
työkseen yhdistelmäajoneuvoa.
Kuusivuotias
Shetlanninlammaskoira Siiri on
perheen lemmikki.

Klaus Saijonkivi
- yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
- Martin asukasyhdistyksen aktiivi
- kansainvälinen
maahockeytuomari
- Akt Hyvinkään osaston jäsen

”Lapsille on annettava itseluottamusta”

M

artin asukasyhdistyksen hallitukseen kuuluva Klaus
Saijonkivi on toimelias
mies. Hänen vaimonsa Milla on parturikampaaja. Perheen vanhin lapsi Riina, 17,
opiskelee Hyvinkään yhteiskoulun lukiossa,
Elisa, 14, käy Tapainlinnan koulua ja Minttu, 10, Martin koulua. Klaus Saijonkivi haluaa toimia Martissa perheiden hyvinvoinnin
puolesta.
– Kun pääsin armeijasta Lappeenrannan rakuunoista vuonna 1985, isäni Harry sairastui.
Ostin hänen kuljetusyrityksensä ja jatkoin
siinä vuoteen 1994 saakka. Isäni kuoli 1996.
Suomalaisia yrityksiä 1990-luvun alussa
puraissut lama pakotti Klausin myymään
yrityksensä pois, ja hän meni toisen palvelukseen.

– Tällä hetkellä olen sipoolaisen Kuljetus
Hintikan yhdistelmäajoneuvonkuljettaja.
Ajan elintarvikkeita välivarastoihin ja kauppoihin Helsingin ja Tampereen välillä. Tampereelta etelään kuljetan Linkosuon tuoreet
leivät yön aikana. Leipä tulee hyvinkääläisiin
liikkeisiin muilla autoilla.
Vuonna 1986 Klaus Saijonkivi alkoi pelata maahockeyta.
– Seitsemäntoista vuotta olen kiertänyt
ulkomailla maahockeyn Eurocupeja ja maajoukkueen mukana maaotteluissa erotuomarina.
Nykyään Suomessa pelataan maahockeyta Helsingissä, Porvoossa, Lahdessa ja Seinäjoella. Helmikuussa Klaus Saijonkivi oli tuomarina Slovakian Bratislavassa EuroHockey
Indoor Club Challenge -turnauksessa.
– Olen kohta 46-vuotias, ja sääntöjen

Tällaista pitkää yhdistelmäajoneuvoa Klaus Saijonkivi ajaa työkseen Helsingin ja Tampereen välillä. Kuva: Klaus Saijonkivi.



mukaan minun on jätettävä tuomarointi 47vuotiaana kansainvälisellä tasolla.

Martin asukasyhdistys toimii
Martin asukasyhdistyksen hallituksen jäsenenä Klaus Saijonkiven toimenkuvaan kuuluu huolehtia toisten jäämiesten kanssa jääkentän aurauksesta, jäädytyksestä ja pukukopeista.
– Marttilaiset vapaaehtoiset ovat tehneet
yhteistyötä kaupungin kanssa. Meitä on noin
kymmenen hengen joukko, jossa on mukana
pari naistakin. Martin Urheilupuiston kenttää on hoidettu ainakin seitsemän vuotta.
Helmikuun 13. päivänä Martin urheilupuistossa juhlittiin asukasyhdistyksen kymmenettä toimintavuotta. Ohjelmassa oli luistelua, musiikkia ja parin etsintää, Hyvinkään
ringeten C-tyttöjen ringette-harjoitus ja arpajaiset. Tarjolla oli myös grillimakkaraa,
kahvia ja pullaa sekä soppatykissä keitettyä
lohisoppaa.
– Tapahtumassa olivat mukana Martin
Sudet -urheiluseura ja Hyvinkään seurakunta. Buffetista vastasi päiväkotiyhdistys Martintuvat. Olemme sopineet seurakunnan
Martin alueneuvoston ja asukasyhdistyksen
yhteisen tapaamisen huhtikuuksi, jonka ohjelma tarkentuu myöhemmin.
Viidentoista vuoden aikana Klaus Saijonkivi on muuttanut perheensä kanssa kolme
kertaa. Nykyinen asuinpaikka Martissa on
hänen mielestään hyvä.
– Tämä on mukavaa uutta asuinaluetta,
joka on lähellä keskustaa. Martti on ihan
fantastinen paikka, koska urheilupaikat ja
kuntoilureitit ovat lähellä. Meidän kaikki
lapset ovat pelanneet jalkapalloa euroliigassa.

Rippikoulussa
soitettiin kitaraa

Klaus on oppinut lähtemään työhön, vaikka
jalka olisi poikki. Häntä huolestuttaa nuorten huono työmoraali.
– Lapsille on opetettava, että täytyy opiskella niitäkin aineita, jotka tuntuvat tarpeettomilta. Koetan kasvattaa lapsista rehtejä ja
kunnollisia ihmisiä. Haluan tukea heitä harrastuksissa enkä evätä niitä. Harrastuksiin
kuuluu niin partiota, ratsastusta kuin kuvataidekouluakin.
Perheen vanhin lapsi, Riina, on toista
vuotta seurakunnan isosena ja toimii myös
kerho-ohjaajana.
– Itse kävin rippikoulun vuonna 1979
Pohjois-Karjalassa. Siellä oli kivaa. Silloin
kiinnostuin kitaransoitosta. Kirkossa käyn
rippikoulujutuissa ja euroliigan alku- ja lopputilanteissa.
Lapsuudenkodistaan Klaus Saijonkivi sai
eväät rehtiin ja periksiantamattomaan elämään.
– Nuoresta asti olen oppinut kantamaan
vastuuni. Olen sitä mieltä, että lapsia pitää
pyrkiä kasvattamaan nykymaailman ehdoilla
ja antamaan heille itseluottamusta. He tulevat olemaan elämässään kovilla.
Yhdistelmäautonkuljettajan työ käy selkään ja polviin, mutta muuten Klaus Saijonkivi sanoo olleensa terveenä.
– Työvuoroni alkavat yöllä kello kaksi tai
kolme ja iltapäivällä kello neljätoista tai viisitoista. Normaali työpäivä on kahdentoista
tunnin mittainen. Kun menen yöllä työhön,
käyn nukkumaan illalla kello 20. Nukun hyvin sen ajan minkä saan.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Kirkonmäki-gallup

teksti ja kuvat Seppo Ylönen
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Mikä on sinulle pyhää?
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Pyhä hetki yllättää järven rannalla tai
metsän siimeksessä. Pyhyyden kosketuksen voi tuntea lapsen naurua kuunnellessa tai vanhuksen kanssa laulaessa.
Pyhä koskettaa, kun koen olevani rakastettu juuri itsenäni. Vierellä kulkijani
tuntee pyhän kosketuksen, kun katson
häntä arvostavin silmin.
Pyhä on kuin raja tämän puoleisen
ja tuonpuoleisen välillä. Se on jotain
suurempaa kuin pelkillä aisteillamme
voimme havaita. Pyhää on Luojan läsnäolo luomakunnassaan ja Jumalan
syntyminen ihmiseksi Jeesus-vauvassa.
Pyhä Henki herättää meissä pyhää iloa.
Jumala on Pyhä.
Seuraavien kolmen vuoden aikana
2010–2012 luterilainen kirkko innostaa
puhumaan uskosta, arvoista sekä pyhän
ja arjen eroista. Pyhää lähestytään Jumalasta, pyhästä päivästä ja luomakunnasta. Teemat johdattavat pohtimaan
muun muassa jumalasuhdetta, elämänrytmiä ja vastuullista elämäntapaa.
(Lähde: www.evl.fi)

Seimi ja risti

K
Pertti Tikka
– Minulle on tällä hetkellä pyhää oman terveyteni hoito. Muita
pyhiä arvoja ovat koti ja uskonto. Tärkein henkilö elämässäni on
oma poika, joka asuu minun kanssani.

Elsi Nurmi
– Ihmissuhteet ja perhesiteet
ovat minulle pyhää. Minun
mielestäni niitä pitää kunnioittaa. On pidettävä huolta
siitä, että ne eivät katkea.

Hannu Soikkeli

Viljo Laaksonen

– Rehellisyys on mielestäni
pyhä asia. Myös koti ja isänmaa ovat pyhiä asioita. Koti
on ihmiselle turvapaikka, jossa on hyvä olla.

– Minulle on pyhää koti, joka
on minun valtakuntani. Täytin viime vuoden heinäkuussa
90 vuotta. Vaimon kuoli
vuonna 1991 ja olen asunut
siitä lähtien yksin. Olen sotaveteraani ja palvelin sota-aikana tykistössä.

Leena Backman

Eva Saarelainen

– Pyhäpäivä on minulle pyhää. Se merkitsee hiljaisuutta, rauhoittumista ja
kotona oloa. Istun, mietin
ja luen. Pyhiä ovat myös
omat lapset ja lapsenlapset.

– Usko Jumalaan on minulle
pyhä asia. Pyhää on myöskin
oma minä. Mielestäni ihmisten on arvostettava omaa itseään ja kunnioitettava ehdottomasti toinen toistaan.

irkkoteatterin ensi kesän näytelmä on nimeltään Seimi ja Risti. Matka joulusta pääsiäiseen on matka seimeltä ristille. Tuo aika
ja tuo matka on paaston aikaa. Miten sinä olet
tuota matkaa kulkenut? Mitä elämässäsi on tällä
aikavälillä tapahtunut?
Menneen vuoden toimintaa arvioidaan seurakunnassa toimintakertomuksen muodossa. On
sekä ilon että huolen aiheita. Iloitsemme siitä,
että seurakunnan työntekijät ovat tervetulleita
sekä koteihin että kouluihin ja laitoksiin. Yhdessä pohdimme sitä, miten kohdata ne ihmiset,
jotka eivät kirkkoon ja seurakunnan tilaisuuksiin
tietään löydä ja joiden elämäntilanteessa kirkolliset toimitukset eivät juuri nyt ole ajankohtaisia.
Useimmat meistä kaipaavat sitä turvallisuutta,
jota kirkon sanoma edustaa vaikka emme kaipaustamme osaisikaan sanoittaa. Seimen ja ristin
sanoma ei muutu vaikka ajat vaihtuvat ja ihmisen oma elämäntilanne muuttuu. Keskeisimmin
seimen ja ristin sanoma kohtaa meidät jumalanpalveluksessa, sanan ja sakramentin äärellä. Pääsiäisajan tilaisuuksissa sana ja sakramentti ovat
tarjolla meitä jokaista varten.
Kirkossamme on suoritettu ja suoritetaan monia
tärkeitä valintoja kevään aikana. Samalla alkaa jo
valmistautuminen syksyllä pidettäviin seurakuntavaaleihin. Kirkossa ja seurakunnassa tarvitaan
erikseen päättäjiä ja vastuunkantajia. Tarvitaan
työntekijöitä ja luottamushenkilöitä sekä vapaaehtoistyön tekijöitä. Myös jokaisella kastetulla
on oma velvollisuutensa ja vastuunsa elää kristittynä. Katekismus on hyvä oppikirja kristittynä
elämistä varten. Tuota oppikirjaa luetaan edelleen seurakuntamme rippikouluissa. Katekismus
on hyvää luettavaa myös meille, joiden rippikoulusta on jo vuosikymmeniä aikaa.
Arvostettu hengellinen opettaja Anna-Maija
Raittila on sanonut: ”Ei ole niin tärkeää että
teemme koko ajan jotain uutta. On tärkeää että
elämme lähellä Jeesusta. Se on koko ajan uutta.”
Seimen ja ristin äärellä olemme Jeesusta lähellä.
Hänen läheltään löydämme myös suuntaviivat
sekä oman elämämme kysymyksiin että seurakunnan ja kirkon työhön. Hiljaisella viikolla meitä kutsutaan viipymään Vapahtajan lähellä, uudistumaan ja saamaan voimaa elämäämme. Seimeltä ja ristiltä katselemme jo tyhjän haudan
ihmettä ja ylösnousemuksen iloa.
Hyvää pääsiäistä!

Päätoimittaja Ilkka Järvinen, p. (019) 456 1210, ilkka.jarvinen@evl.fi
Toimitussihteeri Jorma Ersta, p. (019) 456 1233, jorma.ersta@evl.fi
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Poimintoja pääsiäisajan tapahtumista
Suoritammeko
elämää?

M

inä pärjään, osaan ja pystyn. Se taitaa olla yksi tämän aikamme tärkeitä arvoja. Pitää olla moniosaaja,
väsymätön vaikuttaja ja pärjätä omillaan.
On tärkeää pysyä ajan hermolla, kouluttaa
itseään ja luoda uraa. Jokaiseen asiaan pitää
osata vastata ja kaikki vastoinkäymiset pitää selvittää. On heikkoutta väsyä ja taipua
aikamme vaatimusten alla.
Uskon, että jokainen meistä on kohdannut näitä paineita, etenkin työelämässä.
Pitäisi osata tehdä hyviä päätöksiä ja ottaa
huomioon kaikki tärkeät näkökulmat. Tulisi pystyä ennakoimaan tulevaisuutta ja vastata erilaisiin tarpeisiin ja toiveisiin. Ajoittain saatamme olla myös monien erilaisten
toiveiden ristitulessa ja meiltä odotetaan
sitä oikeaa vastausta, jota ei kuitenkaan ole
aina edes olemassa.
Työelämän ulkopuolella omat haasteensa asettaa ”hyvän elämän” mitan täyttäminen. Pitää olla aktiivinen, harrastaa ja
tavata ystäviä. Vielä pitäisi jaksaa hoitaa
kuntoakin, syödä terveellisesti ja pitää koti
siistinä. Huomaamatta saattaa käydä niin,
että elämää suoritetaan eikä eletä.
Kaiken tämän taustalla soi maailman taukoamaton vaatimus osaa, jaksa, pysty, luo
uutta, kehity, vaikuta, hanki vaikutusvaltaa,
osaa, jaksa, pysty... Olemmeko pysähtyneet
miettimään mistä nämä vaateet syntyvät ja
haluammeko me omalta osaltamme olla
mukana pyörittämässä tätä vaatimusten
oravanpyörää?
Viime aikoina minua on puhuttelut
erään Siionin virren säkeistö:
Milloin opin lapsen lailla
lähestymään Isääni,
apua kun olen vailla,
valittamaan hätääni,
niin kuin lapsi kurkottamaan
isää kohti itkien,
isän käsiin lankeamaan.
Toivon oppivani sen.
Tämä virsi on koskettanut minua hiljaisella
sanomallaan. Voisiko ollakin niin, että suurin voima on heikkoudessa ja suurin viisaus
on tietämättömyydessä? Voisiko olla niin,
että olemme unohtaneet sen että saamme
olla väsyneitä, epätietoisia ja avun tarpeessa. Ihmisyyden suurin lahja on keskeneräisyys ja matkalla oleminen. Hätäänsä ja
avuttomuuttaan tuolla matkalla saa ja pitää
huutaa. Aina ei tarvitse osata, jaksaa ja pystyä. Jumalan sylissä on meillä kaikilla tilaa
olla epätäydellisiä.

Hyvinkäällä pääsiäisen ohjelmatarjontaan
on jo vuosien ajan kuuluneet Hyvinkään
Oratoriokuoron ja Hyvinkään Orkesterin
klassisen musiikin suurteokset. Tahtipuikon varressa on useimmiten nähty kanttori Matti Heroja, joka vuodesta toiseen
jaksaa innostaa laulajia ja muusikoita aina
vain parempiin tulkintoihin.
Tänä vuonna vuorossa on Johann Sebastian Bachin h-mollimessu, joka viimeksi esitettiin vuonna 2007. Teos kuullaan
Palmusunnuntaina 28.3. klo 18 Hyvinkään
kirkossa (teoksesta tarkemmin alla).

Perhemessu ja -tapahtuma
Palmusunnuntain perhemessussa Paavolan seurakuntakodissa on mukana päiväkerholaisia. Messussa saarnaa pastori Tarja Tomminen ja lapsikuoro Laulunaperoita johtaa kanttori Marjut Sipakko. Mukana messussa myös vs. lapsityönohjaaja AP Laakso. Messu alkaa klo 10. Messun ja
kirkkokahvien jälkeen vietetään perhetapahtumaa ulkona, jossa on rastiratoja.
Lastenohjaajat opastavat rasteilla. Tapahtumassa on mahdollisuus paistaa omia
makkaroita.

Vehkoja-päivä
Palmusunnuntaina vietetään Vehkojan
seurakuntakeskuksessa klo 12 Vehkojapäivää motorismihengessä. Gospelia kolhituille -konsertissa esiintyy Kristiina
Ursinus, joka soittaa kitaraa ja laulaa.
Mukana on myös Tapio Kyllönen, jolta
kuullaan todistuspuheenvuoro ja infoa
Gospel Riders -toiminnasta. Vehkojan
aluepappi Esa Kokko juontaa tilaisuuden,
jonka jälkeen on kahvitarjoilu. Konserttiin
on vapaa pääsy.

Ruukunkantaja
Passiodraamamusikaali Ruukunkantaja
esitetään tänä vuonna Hyvinkään kirkossa. Pitkäperjantaina 2.4. on kaksi näytöstä,

kello 16 ja 19. Ruukunkantajan teksti on
runoilija Anna-Maija Raittilan kynästä.
Musiikista vastaa Tuomaskuoro ja orkesteri Helena Lehtisen johdolla. Esityksen
ohjaa Jouni Laine. Tekniikasta huolehti-

Pääsiäisajan tarkempi
ohjelma on sivulla 15.

Tarjolla helmiä ja yllätyksiä

BACH
MESSU h-molli
Su 28.3.2010 klo 18.00 Hyvinkään kirkossa

Marjaana Salmi

johtaa Matti Heroja

Pirjo Honkanen sopraano Sirpa Nuuttila II sopraano, altto
Juha Moisio tenori Markus Nieminen basso

Ohjelma 15 euroa

Design: Jorma Ersta

Hyvinkään Oratoriokuoro Hyvinkään Orkesteri



vat Seppo Airisto ja Aki Nousiainen.
Passiodraamamusikaaliin on vapaa pääsy.

Hyvinkään seurakunta

Ajaton ja aina ajankohtainen Bachin h-mollimessu kuullaan Palmusunnuntaina 28.3. Hyvinkään kirkossa. Hyvinkään Oratoriokuoroa ja Hyvinkään Orkesteria johtaa
dir.mus. Matti Heroja, solisteina laulavat sopraano Pirjo
Honkanen, II sopraano ja altto Sirpa Nuuttila, tenori
Juha Moisio ja bassobaritoni Markus Nieminen.
Bachin suurteokset ovat nykyajan vastakulttuuria
parhaimmillaan. Siinä missä ajan hitit ja sävelmät elävät
vain ohikiitävän hetkisen Bachin teokset kuten tämäkin
aloittivat voittokulkunsa vasta hänen kuolemansa jälkeen. H-mollimessua monet musiikin tuntijat pitävät
Bachin parhaimpana suurteoksena, hänen säveltaiteensa
summana. Sen sisältö elää ennen kaikkea suurten kuorojaksojen varassa milloin 5- ja 6-äänisenä, lopussa myös
kahden kuoron 8-äänisenä Osanna -ylistyksenä. Monet
kauniit solisti-aariat värittävät ja täydentävät perusteemoja.
Teosta on usein verrattu myös goottilaiseen katedraaliin, jossa moniääniset kuoro-osat rakentuvat arkkitehtonisesti, äänet liikkuvat usein toisiaan vastaan ja teos
pulppuaa vuolaana ja kohisevana, vapaana ja sitomattomana, täynnä helmiä ja yllätyksiä.
Tässä musiikillisen vastakulttuurin spektaakkelissa
soi ikuisuus ja ajattomuus keskellä kaikkea kärsimystä ja
tuhoa, ehtymistä ja kuolemaa. Säveltäjän oma toivomus
on toteutunut, Bach nimittäin kertoi pyrkimyksenään
olleen tuottaa musiikkia ”Jumalan kunniaksi ja ihmisten
ilahduttamiseksi”.
Jos on merkillinen Bachin tuotanto, sitä oli hänen
kuolemansakin. Hänen oma aikansa ei välittänyt hänestä
sen vertaa, että hänen kuolemastaan 28.7.1750 olisi edes
mainittu sen ajan lehdissä. Messun ensiesitystäkin saatiin odottaa lähes 100 vuotta. Ajan vaskooli on kuitenkin
huuhtonut esille kullan, eikä hänen teoksilleen ole nähtävissä ehtymistä. Viidennen evankeliumin voittokulku
jatkuu. Palmusunnuntai-iltana klo 18 pääsevät Hyvinkään kirkkoon saapuneet siitä osallisiksi.

Veli-Pekka Toiviainen

Vammainen työllistää,
mutta ei työllisty itse

Earth Hour -ilmastotapahtuma

K

irkkoneuvosto lähetti jäsenensä
Tuula Karhusen ja Jorma Leppäsen helmikuussa Kirkko kaikille –
kyvyt käyttöön, tarpeet täyttöön -symposiumiin Kuopioon. Seurakunnan
työntekijöitä edustivat diakoniatyöntekijät Maria Kahra ja Pirkko Saarinen.
Osallistujia oli 135 henkeä eri seurakunnista.
Symposium painottui aistivammaisiin. Kehitysvammatyön pappi Nalle
Öhman puhui pyhän kosketuksesta.
Kuuroille puhe tulkattiin. Virret oli heijastettu seinälle. Sokeita varten oli pistekirjoitusvirsikirjoja.
Tuula Karhunen kirjoitti muistiin:
onko kirkko vammaisten vai vammainen kirkko. Esteenä vammaiseen kirkkoon menemiselle voivat olla raskaat
ovet, useat portaat tai luiskan puute.
– Useimmiten on niin, että vammainen työllistää muita, mutta ei työllisty
itse. Vammainen haluaisi olla toimija eikä toiminnan kohde. Aloin miettiä, miten vammaisten asioita voisi edistää Hyvinkään seurakunnassa, Tuula Karhunen
toteaa.
– Seminaarissa sanottiin, että kukaan ei ole täydellinen. Kaikissa on erilaisuuden rikkaus ja hauraus.
Hyvinkään seurakunnassa on vuosien ajan työllistetty vammaisia. Heitä on
tälläkin hetkellä pitopalvelussa ja kiinteistöpuolella. Jorma Leppäsen mielestä
heitä voisi työllistää enemmänkin.
– Heitä pitäisi ottaa sopiviin paikkoihin, ja työ pitäisi suhteuttaa heidän
vammaisuuteensa. Symposiumissa puhuttiin siitä, mitä eri tehtäviä seurakunnat voisivat järjestää. Diakoni voi olla
kuuro, mutta ei sokea. Pappi voi olla so-

Tuula Karhunen ja Jorma Leppänen olivat symposiumissa. Siellä kehitysvammatyön pappi Nalle Öhman puhui Pyhän kosketuksesta, jota hän on käyttänyt
vaikeasti toimintaesteisten kanssa.

kea, mutta ei kuuro.
Kirkosta työllistäjänä puhunut kehitysjohtaja Liisa Björklund sanoi symposiumin Kirkko kaikille otsikkoa kunnianhimoiseksi: ”Olemme kokoontuneet
tänne muuttamaan kirkkoa, jonka karua
todellisuutta on valitettavasti olla ´Kirkko joillekin tai Kirkko valituille tai Kirkko terveille, tuottaville ja tehokkaille
työntekijöille´.” Puhuja viittasi myös
OECD:n tietoon, joka kuvaa suomalaisia
työmarkkinoita suhteellisen joustamattomiksi pohjoismaisen ja kansainvälisen
vertailun valossa.
Me itse -yhdistyksen puheenjohtaja
Tommi Kivimäki sanoi, että kaikilla on
jokin vamma, joko kehityksessä tai asen-

teissa. Esimerkiksi pyörä laitetaan luiskan eteen tai auto ajetaan invapaikalle.
Tuula Karhunen ja Jorma Leppänen
laativat kirkkoneuvostolle raportin symposiumin annista. Tarkoituksena on
saada enemmän vammaisia työhön seurakuntaan.
– Useimmat vammaisista ovat jollakin eläkkeellä. Heidät voitaisiin työllistää niin, että he saisivat pienen eläkkeensä päälle palkkaa menettämättä
eläke-etuaan, Jorma Leppänen ehdottaa.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Seurakunta hakee ympäristödiplomia

Kirkkoneuvosto nimitti hanketta varten
ympäristötyöryhmän, jonka puheenjohtajana on Sinikka Ala-Paavola, sihteerinä Markku Husso, muina jäseninä
Marja-Leena Virtanen, Risto Nihtilä
sekä työntekijäpuolelta Ilkka Järvinen,
Jouni Lätti, Aino Kuronen, Olli-Petri
Halme ja Outi Korppinen.
Ympäristödiplomia haettaessa tehdään ensimmäisessä vaiheessa koko
seurakuntaa kattava ympäristöselvitys,
jossa haastatellaan eri alojen työntekijöitä ja tutustutaan kohteisiin. Haastattelun tekee Risto Nihtilä. Ympäristöselvityksen on oltava valmis toukokuun
loppuun mennessä.
– Selvityksen pohjalta laaditaan ympäristöohjelma, jonka pitää olla valmiina 15. syyskuuta mennessä. Työalat alkavat toteuttaa ympäristöohjelman toimenpiteitä välittömästi. Tähän sisältyy
myös koulutusta ja ympäristöasioista
tiedottamista, Markku Husso jatkaa.
Kun ympäristöohjelmassa on saavutettu tietty vaatimustaso, tapahtuu var-

sinainen diplomin hakeminen.
– Ympäristöohjelman varmentaa
tuomiokapitulin valtuuttama auditoija,
jonka lausunnon perusteella kirkkohallitus myöntää ympäristödiplomin. Määräaikainen diplomi on voimassa neljä
vuotta kerrallaan. Sitten sitä on haettava
uudestaan. Koko ajan ympäristöasioita
viedään seurakunnassa eteenpäin.
Seurakunnassa seurataan tästä lähtien esimerkiksi sitä, miten ympäristöasi-

at huomioidaan toiminta- ja taloussuunnitelmissa, rakentamisessa, maankäytössä ja hankinnoissa. Lisäksi katsotaan,
miten ympäristökasvatus on esillä seurakunnan sanomassa eri aloilla. Tärkeänä osana ovat myös jätehuoltoselvitykset. Ympäristödiplomia haetaan 15. marraskuuta mennessä.

Teksti Seppo Ylönen

Jorma Ersta

– Ympäristöasiat ovat entistä
tärkeämpiä. Hyvinkään seurakunta haluaa olla esimerkkinä
ympäristöasioissa. Siksi se on
päättänyt hakea kirkon ympäristödiplomia, Hyvinkään
seurakunnan ylipuutarhuri
Markku Husso sanoo.
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Viime joulukuussa Kööpenhaminan ilmastokokouksen aikaan myös Hyvinkään kirkon kellot kumahtelivat
satojen muiden Suomen
kirkonkellojen kanssa, ja
antoivat näin symbolisen
ilmastohälytyksen. Kellojensoittamisella vaadittiin pikaisia toimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Lauantaina 27. maaliskuuta useat seurakunnat sammuttavat tilojensa valot kello 20.30–21.30. Kirkko osallistuu WWF:n eli Maailman
luonnonsäätiön Earht Hour -ilmastotapahtumaan, jossa eri puolilla maailmaa sammutetaan valot samana päivänä samaan kellonaikaan.
– Kirkko on mukana antamassa valomerkkiä siitä, että nyt on aika toimia, sanoo kirkon yhteiskuntatyön sihteeri Ilkka Sipiläinen. Hyvinkään kirkossa
vietetään 27. maaliskuuta kello 21 rukoushetkeä
kynttilän valossa. Hartauden pitää pastori Minttu
Talosela.
Luterilaisella kirkolla on oma ilmasto-ohjelma.
Ohjelma vetoaa seurakuntalaisiin ja seurakuntiin,
jotta nämä toimisivat ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Lisäksi kirkolla on oma ympäristödiplomi,
jonka on saanut yli sata seurakuntaa. Myös Hyvinkään seurakunta on päättänyt hakea kirkon ympäristödiplomia.
Earth Hour -tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran Australiassa vuonna 2007. Suomessa tapahtuman suojelija on tasavallan presidentti Tarja
Halonen.

Kristillisen kirjan viikko menossa

Kristillisen kirjan
viikko alkoi maanantaina 22.3. Monet
seurakunnat ja kirjakaupat järjestävät viikon varrella kristillisen kirjan iltoja sekä
muita kirja-aiheisia
tempauksia. Tapahtuma ajoittuu tänä vuonna poikkeuksellisesti kevääseen, hiljaisen viikon alle.
– Tavoitteenamme on saada näkyvyyttä kristilliselle
kirjallisuudelle aikana, joka on kirjojen sisällön kannalta luonteva. Paaston aikaan monet suomalaiset
etsivät itselleen hengellistä luettavaa, sanoo Kristilliset kustantajat ry:n puheenjohtaja Merja Pitkänen.
Kristilliset kustantajat ry edistää kristillistä julkaisutoimintaa. Yhdistys järjestää vuosittain Vuoden
kristillinen kirja -valinnan sekä Kristillisen kirjan viikon.

Laadukkaalle kirjallisuudelle kysyntää
– Nykypäivän kristillistä kirjallisuutta koskevat samat laatuvaatimukset kuin muutakin kirjallisuutta,
korostaa Espoon hiippakunnan piispa Mikko Heikka, joka on lupautunut viikon suojelijaksi.
– Hengellisyys ei ole tekosyy kirjoittaa huonoa tekstiä. Mitä enemmän julkaistaan laadukasta kristillistä
kirjallisuutta, sitä enemmän sitä myös luetaan.

Hyvinkään kirkosta juhlakirja

Talonmies-suntio Risto Silvennoinen laittamassa jätteitä biojätesäiliöön.

Hyvinkään seurakunnan kirkkoneuvosto päätti kokouksessaan 24.2., että 50 vuotta täyttävästä Hyvinkään kirkosta tehdään juhlakirja. Hyvinkään kirkon
50-vuotisjuhlia vietetään 28.–30.1.2011 viikonvaihteessa erilaisin tapahtumin. Kirjatoimikuntaan valittiin Sinikka Ala-Paavola, Solveig Crusell, Reijo
Huuskonen, Juha Koivulahti, Pentti Kupiainen,
Risto Nihtilä, Tapio Turunen ja Marja-Leena
Virtanen. Kirjatoimikunnan puheenjohtajana toimii kirkkoherra Ilkka Järvinen ja kirjahankkeen
päätoimittajana pastori
Juha Koivulahti. Hyvinkään kirkko vihittiin käyttöön 29.1.1961. Kirkon on
suunnitellut arkkitehti
Aarno Ruusuvuori.



Hyvinkään
sotaorvot yhdistyksen
puheenjohtaja
Päivy Penttinen
(vas.) ja Kiinassa
kaksi vuotta
asunut Tuija
Anttila tutkivat
kiinalaisia
matkamuistoesineitä, jotka
kiersivät myös
salissa.

Kosti Kallio ja Antero Rasilainen odottavat iloisina
Hyvinkään kesäjuhlia.

Kesäjuhlilla hyvässä hoidossa
Hyvinkäällä vietetään kesäkuun 19.–20. päivinä
Evankelisen lähetysyhdistyksen (ELY) valtakunnallisia kesäjuhlia Martintalossa. Evankelinen lähetysyhdistys perustettiin muutama vuosi sitten. Monelle
kyseessä on melko tuntematon järjestö. Tullaksemme paremmin tutuiksi Kirkonmäeltä-lehti kysyi yhdistyksen pääsihteeri Antero Rasilaiselta yhdistyksestä ja sen kesäjuhlista.
Voitko lyhyesti kertoa mikä on Evankelinen lähetysyhdistys ELY?
– Evankelinen lähetysyhdistys - ELY on luterilaisen kirkon sisällä toimiva lähetysyhdistys. Olemme
evankelisia, laulamme Siionin kannelta, iloitsemme
autuudestamme, joka Jeesuksen ristinkuolemassa
meille hankittiin ja joka kasteessa annetaan jokaiselle ihmiselle lahjaksi. Armo on elämää synnyttävä ja
ylläpitävä voima ja siitä haluamme kertoa niin Hyvinkäällä kuin lähetystyössäkin.

Mitä odotat Hyvinkään kesäjuhlilta?
– Odotan juhlailoa ja ystävien tapaamista. Puitteet
Hyvinkäällä ovat upeat: juhlapaikkoina Martintalo ja
Hyvinkään kirkko. Juhlilla on paljon puheita ja Raamatun opetusta, tiedän, että saan olla hyvässä hoidossa. Myös musiikki on monipuolista, itse erityisesti odotan lauantai-illan konserttia. Toivon, että myös
paikalliset rohkenisivat tulla katsomaan ja
kuuntelemaan. Myös lapsille ja lapsiperheille on
omaa ohjelmaa, mm. Aarrearkku-tiimi on juhlassa
mukana. Toivon iloista ja armollista julistusta, joka
kohtaisi jokaisen kuulijan.
Kesäjuhlien järjestelyissä tarvitaan vapaaehtoisia
talkoolaisia muun muassa Martintalon juhlapaikan
rakentamiseen perjantaina 18.6. iltapäivällä sekä purkamiseen sunnuntaina heti juhlan jälkeen, opasteiden asettamiseen ja pois keräämiseen, järjestyksen
ylläpitoon, ruoan ja kahvin myyntiin ja jakeluun, siivoukseen, kolehdin kantoon, sekä arpojen myyntiin.
Juhlille voi myös lahjoittaa pika-arpavoittoja.
Talkoolaisten ilmoittautumiset Kosti Kalliolle 1.4.
alkaen sähköpostitse kosti.kallio@evl.fi tai puhelimella 040 547 9621.

Teksti ja kuva Jorma Ersta

Paavo Erelän
syntymäpäiväkonsertti
Keniassa Hyvinkään
seurakunnan nimikkolähettinä aikoinaan työskennellyt
jokelalainen tenori,
pastori Paavo Erelä
juhlii syntymäpäiviään musiikin merkeissä. Syntymäpäiväkonsertti pidetään
maanantaina 2. pääsiäispäivänä 5.4. klo
15 Hyvinkään kirkossa. Paavo Erelä
laulaa Georg Philipp Telemannin pääsiäissoolokantaatin ”Minä tiedän lunastajani elävän” ja kolme
duettoa baritoni Antti Kuokkasen kanssa. Matti
Heroja säestää ja esittää urkusoolon sekä Kangasalan kanttori, diplomi-urkuri Esa Toivola urkuimprovisaation.
Konserttiin on vapaa pääsy, ohjelman hinta 5 euroa. Konsertin tuotto menee Evankelisen Lähetysyhdistyksen toimittaman Aarrearkku-ohjelman hyväksi.



Sotaorpojen muistot tallentuvat

H

yvinkään Sotaorvot -yhdistyksessä
on hiukan yli sata jäsentä. Vuoden
vaihteessa aloitettiin valtakunnallinen elossa olevien sotaorpojen rekisteröinti, mikä toi noin kolmekymmentä
uutta jäsentä. Helmikuun puolivälissä
oli seurakuntakeskuksessa yhteinen tapahtuma, jonka aikana Heino Silvonen
ja Aila Allinen kertoivat Kirkonmäeltälehdelle kokemuksistaan.
– Lapsuudenkotini oli Kirvussa. Isäni Vilhelm kaatui talvisodassa 1. helmikuuta 1940. Puhuttiin, että telttaan olisi
tullut Uomaassa Kollaan alueella täysosuma. Meitä oli viisi lasta, kolme tyttöä
ja kaksi poikaa, Heino Silvonen kertoi.
Maaliskuussa äiti ja lapset lähtivät
evakkoon. Vanhimman siskon tehtävänä
oli katsoa pienempien perään. Nuorin
sisko oli kahdeksan kuukauden ikäinen.
Matka suuntautui Tampereen lähelle ja
sieltä Orimattilaan, jossa lapset kävivät
koulunsa. Joskus Heinon vilkkaus ärsytti
koulutovereita, mistä seurasi nahistelua.
Sodasta ei saanut puhua.
– Talvisota oli Neuvostoliiton provosoima. Olen vähän katkera siitä, että
Karjala menetettiin, mutta se ei ole jättänyt vihaa venäläisiä kohtaan. Tultuani
noin kymmenen vuotta sitten Hyvinkäälle liityin Karjala-seuraan. Noin kymmenen kertaa olen ollut matkanjohtajana Karjalassa.
Heinokin on saanut kuulla usein kysymyksen, miksi te karjalaiset kaipaatte
menetettyyn Karjalaan.
– Sanonkin siihen, että
miksi joku kaipaa kesälomallaan esimerkiksi Pohjanmaalle,
jossa on syntynyt.

Suistamon kotiin jouluksi vuonna 1941.
Aila kävi siellä ensimmäisen luokan.
Mutta sitten heinäkuussa vuonna 1944
oli lähdettävä lopullisesti.
Aila Allisesta tuli opettaja. Outokummussa hän opetti kymmenen vuotta. Valmistuttuaan Jyväskylän yliopistosta erityisopettajaksi hän on ollut lukemis- ja kirjoittamishäiriöisten opettajana Kotkassa ja viidentoista vuoden ajan
erityiskoulun opettajana Hyvinkään Ratakadulla. Aila Allinen on käynyt myös
Hyvinkään taidekoulun ja hän on opettanut taidetta lasten ja nuorten kuvataidekoulussa.
– Isäni oli ammatiltaan suutari ja teki aina työtä kotona. Hän oli minulle
tärkeä. Kun lokakuussa 1939 tuli liikekannallepano, hän ei ollutkaan enää kotona. Kysyin, missä isä on? Kun minulle
kerrottiin isän lähtö, kysyin, mihis isä
sitten haudataan?
Aila Allinen kysyy, miksi yhteiskunta
ei ole muistanut sotaorpoja.
– Menetimme isän, kodin ja omaisuuden. Tämä ja ihmisten kielteinen
suhtautuminen meinasivat viedä itsetunnon. Sukuni on suuntautunut ylöspäin. Maailma on opettanut pitämään
puolensa.

Kiina tuli tutuksi
Kahvitarjoilun jälkeen kuultiin vammaishuollon johtajan Tuija Anttilan

kokemuksia elämästä Shanghaissa vuosilta 2005–2007. Hän oli Kiinassa miehensä Kari Anttilan työn vuoksi. Mukana olivat myös perheen kaksi nuorinta
lasta.
– Olen menettänyt sydämeni Kiinalle. Kun näen kiinalaisen tai kuulen kiinan kieltä, sydämessä läikähtää. Hyvinkääläisessä kiinalaisravintolassa juttelen
kiinalaisen ravintolanpitäjärouvan kanssa ja teen tilaukset kiinaksi.
Kiinan kieltä osaava Tuija Anttilan
tytär Elina pääsi Shanghain Expo 2010
-näyttelyyn suomalaisten Kirnu-paviljonkiin oppaaksi. Toukokuussa alkavat
messut kestävät puoli vuotta.
Hyvinkään Sotaorvot perustettiin
vuonna 2003. Keskeisenä tehtävänä on
dokumentoida sota-aikaisia tapahtumia
lapsen kannalta ja siirtää tietoa seuraaville sukupolville. Vuonna 2004 ilmestyi
kirja Olethan minulle isä ja vuonna 2008
Sotaorvon tie, elämän tilkkutäkki. Lisäksi on julkaistu lukuisia lehtiartikkeleita,
ja Hyvinkäällä on järjestetty pari aiheeseen liittyvää näyttelyä.
– Toisena tehtävänä on vaalia kaatuneitten muistoa ja olemme saaneet sankarihaudoille kaatuneitten muistopäivän
puhujiksi lukiolaisia yhteiskoulusta. Kolmanneksi tarjoamme virkistymistä kuten yleisötilaisuuksia, teatteri- ja muita
retkiä, totesi puheenjohtaja Päivy Penttinen.

Teksti ja kuvat Seppo Ylönen

Isä kaatui
syntymäpäivänään
Aila Allinen oli suistamolaisen
ortodoksiperheen kolmesta
lapsesta vanhin. Kun talvisota
syttyi hän oli kolmevuotias.
– Lähdimme evakkoon ja
menimme Kuopion Sotkanniemen kautta Kontiolahdelle,
Höytiäisen saarelle. Sinne tuli
tieto isäni kaatumisesta. Hän
kaatui 30. heinäkuuta 1941 samana päivä, kun täytti 38 vuotta. Se oli myös äitini syntymäpäivä. Minä olin silloin neljän
ja puolen vuoden ikäinen.
Perheen äiti lähti lapsineen

Heino Silvonen ja hänen vieressäään istuva Aila Allinen ovat Hyvinkään sotaorvot -yhdistyksen jäseniä. Heille on tärkeää saada vaihtaa kuulumisia samassa tilanteessa eläneiden
ihmisten kanssa.

Intian kummilapsia tapaamassa
Vellakadain koulu

K

uvassa on köyhiä Intian vuoristoseudun lapsia koulussaan.
Heistä välittyy levollinen elämänilo ja myönteinen uteliaisuus kaikkea uutta kohtaan.
Olin tutustumassa suomalaisen
kansalaisjärjestön, Operaatio Ruutin, saavutuksiin. Operaatio Ruut on vuodesta 1996
alkaen tukenut köyhien intialaisperheiden
lasten koulunkäyntiä. Vierailimme Yercaudissa, Salemissa ja Chennaissa.
Pääkohteemme Yercaud sijaitsee vuoristossa 1500 metrin korkeudessa. Kaupunkia
ympäröi vuoristoalue, jossa on 67 kylää. Automatka Vellakadain kylään kesti runsaan
tunnin. Matka ei ollut kovin pitkä, mutta tie
oli kehno. Vellakadain koulu oli latomainen,
ikkunaton rakennus savisen pihan reunalla.
Valoa tuli kahdesta oviaukosta ja katossa
roikkui yksi hehkulamppu vailla varjostinta.
Ainoan luokkahuoneen lattialle oli levitetty
viisi muovista mattoa. Niillä istuivat 1–5
luokkien pienet oppilaat, joita oli yhteensä
nelisenkymmentä. Lapsilla oli kädessään
rihvelitaulut ja joillakuilla työkirjakin vieressään. Koulun jälkeen ehtii pimeä laskeutua
ennen kuin viimeiset lapset saapuvat kotiin.
Katuvaloja ei ole ja taskulamppua köyhät eivät pysty hankkimaan.
Kansainvälisten tutkimusten mukaan
Suomessa peruskoululaiset saavuttavat korkean tietotason. Samaa ei voi sanoa käyttäytymisestä. Meidän oppilaamme eivät viihdy
koulussa, Intiassa asia näytti olevan toisin.

Operaatio Ruut on rovasti Aaro Leipälän
perustama järjestö, joka kerää varoja suomalaisilta yksityishenkilöiltä ja antaa sen köyhien intialaislasten koulunkäynnin tukemiseen
sikäläisen yhteistyökumppaninsa, Deepam
Peoples Society -järjestön, kautta. Operaatio
Ruut ohjasi kaiken avustuksen alkuvuosina
koululaisille, mutta myöhemmin apua on
annettu myös naisryhmille. Naiset, jotka
saavat koulutusta ja työtä, ymmärtävät paremmin lasten koulunkäynnin tärkeyden.

Intian vuoristoseudun lapset ovat iloisia ja elämänmyönteisiä.
Tapio Leinonen

Operaatio Ruut

Deepam Peoples Society
S. Rajendiran perusti Aaron tavattuaan
Deepam Peoples Society yhteisön. Deepam
saa pientä avustusta valtioltakin, mutta esimerkiksi ruoka-apua annetaan vain pojille.
Rajendiran on menestynyt hyvin työssään ja
tunnustuksena siitä hänelle on myönnetty
ansioistaan Sri Lankan Columbo yliopiston
kunniatohtorin arvo.

Aaro Leipälä ja S. Rajendiran Deepamin toimiston, Aaro Villan edessä.

Yercaudin asuntola

Pojat tanssivat juhlapuvuissaan.

Yercaudissa vietettiin juhlaa, kun järjestöjen
yhdessä suunnittelema oppilasasuntola-toimintakeskus oli saanut toisen kerroksen.
Suomen ulkoministeriö myönsi rakennustyöhön joulukuussa 2008 vajaan 46 000 euron hanketuen. Asuntolassa asuu 85 lasta,
joista valtaosa on poikia. Poikien suuri osuus
selittyy osittain sillä, että Deepamin työntekijät ovat etsineet työssä käyviä lapsia. Poikia
löytyi paljon kahviviljelmiltä, mutta kotona
työskenteleviä tyttöjä on vaikea saada kouluun. Naispuolisten ihmisten kotityötä ei aina mielletä työksi ollenkaan. Asuntolassa on
orpojen ja vanhempiensa hylkäämien lasten
lisäksi niitä, joiden koulumatka on liian hankala päivittäin tehtäväksi.
Juhlava vihkiminen alkoi rukouksin, joita
lukivat seurueemme neljä luterilaista pappia
sekä intialainen katolinen pappi. Yercaudin
luterilaisen papin puhe lopetti ohjelman
hengellisen osan. Sitten me arvostetut vieraat saimme katkaista asuntolan yläkerran
uusien huoneiden oviaukkoihin kiinnitetyt
leveät punaiset nauhat ja muistolaatta, johon
oli hakattu nimemme, paljastettiin. Lopuksi
suomalaiset ohjattiin istumaan lavalle, jolla

lapset esittivät ohjelmaa, aikuiset puhuivat ja
lahjoja jaettiin. Kolme pientä poikaa tanssi
perinteisiin juhlapukuihin puettuina, kasvot
maalattuina ja jasmiinit hiuksissaan. Vähän
isompi poika esitti upean rumpusoolon, jonka katolinen pappi oli harjoittanut. Tytöt eivät esiintyneet juhlassa ollenkaan.
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Dalit – poljettu
Intian laki kieltää syntyperään perustuvan
syrjinnän, joten kastilaitosta ei virallisesti
enää ole. Kastien ulkopuolelle jäävä väestönosa käyttää itsestään nimitystä dalit, joka
merkitsee poljettua. Adivasit, jotka ovat Intian alkuperäisiä asukkaita eli heimolaisia
(tribal), muodostavat toisen kastittomien
ryhmän. Operaatio Ruutin avustuksen piiriin kuuluvat lapset ja naisryhmät ovat daliteja ja adivaseja.
Vähemmistöryhmään kuuluvat myös
kristityt, joista noin 80 prosenttia on daliteja. Tapaamiemme köyhimpien kristittyjen
eteenpäin pääsy on erityisen vaikeaa, sillä
heitä syrjitään sekä dalit-taustansa että uskontonsa takia.

Intian koulut
P. Sainath kirjoittaa teoksessaan Kaikkihan
rakastavat kunnon kuivuutta (Like 2001), että 70 prosenttia lapsista aloittaa peruskoulun, mutta puolet lopettaa jo ennen ala-asteen loppumista. Alle kymmenen prosenttia
ikäluokasta suorittaa kahdeksannen luokan
ja loppujen lopuksi alle viisi prosenttia saa
lukion loppuun.
Intiassa on sekä valtion kouluja että yksityisiä oppilaitoksia. Valtion kouluja on
useimpien lasten saatavilla, mutta niiden oppimistulokset ovat surkeita. Vuonna 2006
tehty tutkimus kertoi, että ensimmäisen luokan oppilaista vain 6,6 prosenttia pystyi lukemaan lyhyitä yksinkertaisia lauseita. Tutkimusten mukaan opettajien poissaoloprosentti on peräti 25 ja valtion kouluissa se on
vielä suurempi kuin yksityisissä. Poissaolot
voivat selittyä sillä, että opettaja on myös
muussa työssä huonon palkan takia tai työmatka on pitkä tai varsinkin maaseudulla
hankala. Voi olla, että ainoa linja-auto jää
saapumatta, jolloin pitäisi kävellä kaksi tuntia, kuten eräs tapaamani opettaja kertoi.
Intiassa kaikki lapset haluavat opiskella,
useimmat pitemmälle kuin se heille on mahdollista. Näkemääni oppimisen intoa olen

harvoin havainnut Suomessa 39-vuotisen
opettajanurani aikana.
Operaatio Ruutin stipendillä opiskelevat
lapset käyvät eri kouluja. Ne ovat yksityisiä,
mutta lähetysjärjestöjen ylläpitäminä niiden
maksut ovat kohtuullisia. Itse kunkin 140
euron vuotuisella avustuksella yksi yläasteikäinen lapsi saa maksetuksi lukukausimaksut, kolme koulupukua vuodessa sekä kaikki
koulutarvikkeet. Suomalainen peruskoululainen ilman kouluvaatteita maksaa yhteiskunnalle 600–700 euroa. Harva suomalainen oppilas osaa arvostaa tarpeeksi saamaansa korkeatasoista opetusta. Meidän aikuisten tehtävä on kertoa miten muualla
eletään.

Teksti ja kuvat Kristiina Leipälä
Lisätietoja: www.operaatioruut.fi



Seimestä Golgata

Oberammergaun kärsimysnäytelmä kokoaa kat
Seimestä Golgatalle
hän kulki laupias,
Hän uupui ristin alle,
siunattu Messias.
Lain kaiken täytti hän.
Siis hänen armoansa
ja ristinuhriansa
nyt muista, Israel.
(Virsi 425:2)

R

aamatun Jumala puhuu toisin.
Hän on tehnyt aloitteen ja ottanut itse yhteyden meihin. Ihmiseksi tulemisen ihmettä ihastelemme jouluna, jumalihmisen
kärsimyksen salaisuuden äärelle
pysähdymme pitkäperjantaina. Syyllisyyden
sovitusta, lunastusta lain orjuudesta ja voittoa kuolemasta juhlimme pääsiäisenä.
Puhuessaan meille Jumala käyttää aisteja, joita on meihin pannut. Ennen muuta
voimme lukea ja kuulla hänen sanaansa, ilmoitustaan Raamatussa. Yksi tulee kosketetuksi hengellisen julistuksen, saarnan välityksellä, toiselle musiikki viestii Vapahtajasta. Kristittyjen elämä on se viides evankeliumi, joka alle- tai yliviivaa viestitettyä. Ehkä
kaikkein kokonaisvaltaisimmin puhuttelee
ihmistä hyvä näytelmä, draama.

Oberammergaun taika
Yksi tunnetuimpia Jeesuksen kärsimyshistorian draamallisia kuvauksia on eteläsaksalaisen Oberammergaun kylän esittämä kärsimysnäytelmä. Näytäntökausi on vain joka
kymmenes vuosi; ja nyt, 2010, on jälleen sen
aika. Sadat tuhannet katsojat saapuvat tou-

ko- ja lokakuun välillä seuraamaan kokonaisen iltapäivän kestävää esitystä. Näytelmä on
niin suosittu ja varattu, että yksityisten ihmisten on vaikea saada lippuja. Ryhmienkin
on ilmoittauduttava vuotta aikaisemmin.
Sain olla mukana vuoden 1990 esityksessä. Nautimme ryhmämme kanssa paitsi esityksestä, myös Alppien upeista maisemista
Saksassa ja Itävallassa. Saksalaisella perusteellisuudella ja tehokkuudella meidät majoitettiin ja ruokittiin Oberammergaussa ja
lähikylissä – ja heti esityksen jälkeen kuljetettiin pois. Tuona vuonna olin tuottamassa
näytelmän suomenkielistä tekstiä sekä lyhyttä historiikkia. Kirjasen avulla oli hyvä seurata saksankielistä esitystä.

Lupaus kärsimysnäytelmästä
Ammer-joen laakso Etelä-Baijerissa on todella luonnonkaunista aluetta. Ober- ja Unterammergaun kylät sijaitsevat lähellä Saksan korkeinta vuorta, Zugspitzeä. Keisari
Ludvig Baijerilainen perusti 1330 alueelle Ettalin luostarin, joka on edelleen käytössä.
1600-luvun alkuajat olivat kovia; silloin
Ruotsi-Suomen joukot Torsten Stålhansdken
johdolla tekivät tuhojaan kolmikymmenvuotisessa sodassa eri puolilla Saksaa.
Sodan jäljessä kulkivat silloin niin kuin
tänäänkin kulkutaudit. Pahin niistä 1600-luvulla oli rutto, joka niitti satoa myös Ammerin laaksossa. Monia baijerilaisia kyliä uhkasi täydellinen tuho. Oberammergaun kylä
sijaitsi siinä määrin erillään, että sen asukkaat pystyivät pitkään välttämään tartuntaa
vartioimalla yötä päivää kylään johtavia teitä
ja polkuja.
Eräs renki, joka palveli naapurikylässä,
sairastui ja alkoi kaivata perhettään. Hän
tunsi kaikki sivupolutkin, ja niin hän onnistui välttämään vartijat palatessaan kotiinsa.
Mutta taudinkantajana hän toi samalla mustan surman kotikyläänsä. Koko hänen yhdeksänhenkinen perheensä menehtyi.
Siinä tilanteessa vuonna 1633 joukko kyläläisiä kokoontui kirkkoon. He päättivät etsiä keinoa päästä pahasta uhraamalla jotakin
Jumalalle, jotta tämä leppyisi ja vitsaus lakkaisi. Lopputulokseksi tuli, että kyläläiset
lupasivat esittää joka kymmenes vuosi passionäytelmän. Tämän suusanallisen lupauksen
jälkeen – niin perimätieto väittää – kylästä
ei kuollut ruttoon enää yksikään ihminen. Jo
1634 oli ensimmäinen näytelmäesitys. Apu
sen synnyttämiseen saatiin läheisestä Ettalin
luostarista. Munkit muokkasivat tekstin varhaisimpaan passioon. Esityspaikkana oli kylän kirkon piha.

Maine kiirii yli rajojen
Parinsadan vuoden ajan näytelmä säilyi paikallisena erikoisuutena. 1800-luvun alkupuolella se alkoi saada kuuluisuutta, puhuttiin Oberammergaun ilmiöstä. Myös luterilaiset kiinnostuivat esityksistä. Väkeä virtasi
paikalle naapurivaltioista Tanskaa myöten.
1820 rakennettiin näytelmähalli, ja se
korvattiin uudemmalla 1890. Nykyinen esityspaikka sai muotonsa 1930, jolloin pystytettiin ulkoilmanäyttämö ja sen taakse sisärakennus. Kuoro, joka tavallisesti laulaa takimmaisessa osassa, astuu esiin paljaan taivaan alle tietyissä kohtauksissa. Näyttämö
on 70 metrin levyinen.
Näytelmän toteutus on kantanut kulloisenkin ajankohdan henkistä ilmapiiriä. Välillä esitys on ollut syvästi tunteisiin vetoava,
puvustus korostetun loistavaa. Henkinen sukulaisuus Bachin teoksiin on ollut ilmeinen.



Valistusajan myötä esityksen raskautta ja
traagisuutta kevennettiin. Ettalin luostarin
munkeista on aina löytynyt tekstin muokkaajia, heistä tunnetuimmat vuorollaan ovat
olleet isät Ferdinand Rosner ja Otmar Weis.
Viimeisimmät isot muutokset teki seurakunnan oma kirkkoherra Alois Daisenberger.
Obermammergaun matkalle ovat vuosisatojen varrella lähteneet monet kuninkaalliset ja valtioiden päämiehet, tieteen, kulttuurin ja kirkollisen elämän edustajat. Tänä
vuonna retkikuntia saapuu ympäri maailman
kaikilta mantereilta. Kerrallaan esityksen näkee 4700 ihmistä.

Näytelmän rakenne ja esittäjät
Katolisessa perinteessä Jeesuksen Via Dolorosa, ristin tie, tulee vastaan kirkkojen seinillä, retkipoluilla tai missä tahansa, ja se on
aina jaettu asemiin eli pysähdyspaikkoihin.
Nämä etapit ovat myös näytelmän perusrakenteena. Kunkin kohtauksen sisältöä syvennetään vanhasta Biblia Pauperumista,
ns. rahvaan Raamatusta otetuilla johdantokuvilla. Toisin sanoen näyttämöllä näkyy
hetken verran ikään kuin pysäytettynä jokin

tsojia ympäri maailman

Seimi ja risti-juliste: Hanna Tarkiainen, Kuvitelmia

alle

Hyvinkäältä
Oberammergauhun

T

änä vuonna Hyvinkään seurakunnasta on lähdössä ”iskujoukko” esitystä katsomaan.
Kysyn teatteriohjaaja Jouni Laineelta, keitä on lähdössä
ja millaisin miettein.
– Meitä on 33 passiodraamatyöskentelyssä mukana olevaa
esiintyjää lähdössä opintomatkalle. Haluamme kokea jotakin
siitä, miten maailman paras passiodraama toteutetaan.

tapahtuma Raamatusta.
Näytelmän esittäjinä ovat läpi
vuosisatojen pysyneet kyläläiset.
Kaikki väki lapsista senioreihin on
valjastettu tapahtuman toteuttamiseen. Passionäytelmän rakentaminen kaikkineen on osa kylän elämäntapaa. Erityisen huolella valitaan tärkeiden osien esittäjät. Jeesuksen, Pietarin ja Juudaksen rooleihin valittavilta edellytetään
henkilökohtaista uskon vakaumusta; toki ristiriitojakin tiedetään valinnoista kehkeytyneen. Kun mer-

kittävän osan, esim. Vapahtajan
hahmon esittäjä tulee yli-ikäiseksi
tehtäväänsä noin 40-vuotiaana,
vietetään haikeita roolista luopumisen juhlia.
Kullakin roolihahmolla on
omat esityspäivänsä; jokaisessa
osassa on ainakin kaksi näyttelijää.
Muina aikoina he osallistuvat erilaisiin käytännön tehtäviin vierastulvan tarpeiden tyydyttämiseksi.
Maria tarjoaa ruokaa, Pietari myy
tallenteita ja muita matkamuistoja.

Tämän vuoden tekstiversiossa
painottuu tapahtuman johtajien,
Christian Stücklin ja Otto Huberin mukaan se, että Jeesus itse oli
juutalainen, ja että hän kutsui parannukseen, mielenmuutokseen
kaikkia, niin omaa kansaansa kuin
meitä muita. Golgatan tapahtuma
oli universaali, sen sanoma koskettaa koko väkivaltaista maailmaamme. Kristus on tuonut kaikille toivon.

Vuoden 2010 esitys

Vuoden 1990 tekstiversion upeassa
päätöskuvassa Oberammergaun
kuoro lauloi suomeksi käännettynä:

Tämän vuoden näytäntökauden,
joka on kaikkiaan neljäskymmenes
sen historiassa, erikoisuutena on
esitysten jatkuminen varsin myöhään, klo 22.30 asti. Klo 14.30 alkavissa näytöksissä on kolmen tunnin
päivällistauko. Toukokuun 15. päivän ja lokakuun 3. päivän välillä on
kaikkiaan 102 esitystä, viisi kertaa
viikossa. Näyttelijöitä on 2400,
mukaan lukien kaksoismiehitykset.
Kuorossa on 64 laulajaa mukaan
lukien solistit, 55 soittajaa orkesterissa. Näytelmän musiikki on 1800luvun vaihteessa eläneen säveltäjä
Rochus Dedlerin käsialaa.
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Päätöskuva

Kiitos kuolon voittajalle
kamppailusta Golgatalla!
Kiitos suuri auttajamme
voitostasi ristinpuulla!
Kiitos armon alttarista,
jolla annoit elämäsi.
Itsellesi ostit meidät.
Sinulle nyt elämme,
sinulle myös kuolemme!

Mihin aiotte kiinnittää huomionne esityksessä?
– Meillä on kolme arviointiryhmää: ensimmäinen ryhmä seuraa dramaturgista asetelmaa, toinen musiikkia ja kuoroosuuksia ja kolmas teatteriteknistä ja rakenteellista toteutusta.
Millaisia vaikutelmia tai eväitä arvelette saavanne mukaan tuleviin hyvinkääläisiin passionäytelmiin?
– Toivomme löytävämme uusia rohkeita draama-, musiikkija teatteri- ja lavasteteknisiä keinoja passiodraaman tuleviin
toteutuksiin. Oberammergaun ryhmä on vuosisatojen varrella ehtinyt etsiä ja kokeilla niin paljon, että on upeaa nähdä
millaisiin ratkaisuihin he ovat kokemuksensa perusteella päätyneet.
Ensi kesänä Rautatiemuseon puistossa esitettävä kesäteatterinäytelmä liittyy samaan aihepiiriin. Miten se vertautuu aikaisempien kesien näytelmiin?
– Seimi ja risti kertoo Jeesus Nasaretilaisen elämäntarinan
seimeltä ylösnousemukseen. Uutta on toteuttaa näytelmä juhannusaikaan. Yleensä passionäytelmät ajoittuvat pääsiäisaikaan, mutta koska Suomessa on silloin vielä niin kylmä ja
routa maassa, halusimme käyttää kesäteatterin lämpimiä ja
vihreitä, kesäntuoksuisia elementtejä.
– On innostavaa saada rakentaa passiodraama kesäteatterin
keinoilla ja tämä on nyt kymmenes kesä kun kirkkodraamaa
esitetään tuossa paikassa. Ensi-iltamme on 19.6 ja esitykset
jatkuvat 4.7 saakka.

Reijo Huuskonen

Reijo Huuskonen
Kuvat: Oberammergaun
Passionäytelmä 2000



Matkaevästä
Pääsiäisusko

V

anhan kiinalaisen papin tarina teki minuun vaikutuksen. Kiinassa kristityt
elävät vaikeissa oloissa, koska vallanpitäjät eivät haluaisi sallia maassa uskontoja.
Myös tuo protestanttisen kirkon pappi, joka
nyt on 80-vuotias, vangittiin nuorempana
uskonsa ja työnsä takia. Hän oli työleirillä 27
vuotta. Ensin hän oli vankina ja sitten hänet
vielä karkotettiin kauas kotiseudultaan. Hän
kertoi Ranskan Taizéstä tulleille vieraille:
”Siellä leirillä me olimme yhdessä muitten
tunnustuskuntien kristittyjen kanssa. Siellä
oli pastoreita, pappeja ja yksi piispa.” Sitten
hän nousi seisomaan ja sanoi painokkaasti:
”Minä tiedän, että on vain yksi Kristuksen
ruumis; hänessä me olemme yhtä. Minä olen
kokenut sen. Aikana, jolloin kirkko oli täysin
näkymätön, se kuitenkin oli olemassa näkymättömänä. Minulle antoivat voimaa Jesajan
sanat, joissa Jumala puhuu: ’Minun tieni eivät ole teidän teitänne.’” Näitten sanojen jälkeen vanhalta kiinalaiselta papilta kysyttiin,
miten hän näkee tulevaisuuden. Hän vastasi:
”En tunne tulevaisuutta, mutta tunnen Jumalan. Jumala tulee opastamaan meitä askel
askeleelta.”
Kiina ei ole ainoa maa, jossa kristityt ovat
valmiita kestämään vankeutta ja kidutusta,
jopa kuolemaan uskonsa takia. Esimerkiksi
Iranissa ja Irakissa tilanne on entisestäänkin
vaikeutunut. Kristityt, jotka pitävät viimeiseen asti kiinni uskostaan, elävät pääsiäisen
sanoman varassa: Jeesus Kristus on voittanut
kuoleman. Edes se, että ihminen menettää
henkensä, ei voi erottaa häntä Kristuksen
rakkaudesta. Kristuksen rakkaus on totta väkivallasta, vapauden menettämisestä ja painostuksesta huolimatta. Se yhdistää toisiinsa
niitä, jotka häneen uskovat. Heistä muodostuu kirkko. Kirkko voi olla olemassa näkyvänä tai näkymättömänä. Se ei ole yhtä kuin
kirkon työntekijät eikä myöskään yhtä kuin
seurakunnan toimintaan osallistuvat. Se on
yhtä kuin ne, jotka tunnustautuvat pääsiäisuskoon: Jeesus Kristus on noussut kuolleista
ja elää ikuisesti. Se on yhtä kuin ne, jotka
luottavat Ylösnousseen lupaukseen: ”Minä
olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun saakka.”
Talvisodasta on kulunut 70 vuotta. Silloin
eivät ahdingossa olleet vain kristityt, vaan
kaikki suomalaiset. Sodan kauhuja eivät
päässeet pakoon sotilaat eivätkä siviilit. Monet heistä rukoilivat. Monet uskoivat Jumalaan, vaikka tapahtui hirveitä. Pahimmassa
paikassa ei ole jäljellä muuta kuin luottaa Jumalaan ja pyytää häneltä apua. Siellä, missä
ihmiset luottavat häneen ja rukoilevat, on
kirkko. Siellä, missä ihmiset kärsivät, kärsii
Kristus itse heidän kanssaan. Vaikka kirkko
olisi näkymätön, se on kuitenkin olemassa
näkymättömänä. Ja vaikka Jumala on meille
näkymätön, hän on kuitenkin olemassa. Hän
opastaa meitä askel askeleelta.

Laura Maria Latikka
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Pirkko ja Matti Nummela ovat Hyvinkään seurakunnan nimikkolähettejä. He kiertävät huhtikuun puolivälissä puhumassa koululaisille, millaista on elämä kuumassa Etiopiassa.

Mekane Yesus -kirkko
työllistää Nummeloita

S

uomen Lähetysseuran lähetystyöntekijät Matti ja Pirkko
Nummela aikovat lähteä ensi
syksynä jälleen Etiopiaan. He
asuvat Hyvinkään Uudessakylässä ja ovat Hyvinkään seurakunnan nimikkolähettejä. Matti on ammatiltaan liikunnanohjaaja ja Pirkko erityislastentarhanopettaja sekä kasvatustieteen maisteri.
– Lähdimme ensimmäisen kerran
Etiopiaan vuonna 1998. Olimme aluksi
kaksi vuotta opettajina Hosainan suomalaisella koululla. Opetustyö oli tosi mukavaa ja tavallaan pehmeä lasku maahan,
Pirkko Nummela sanoo.
Kahden vuoden jälkeen he tulivat Suomeen ja kävivät lähetyskurssin. Tässä vaiheessa tuli lähetysseuralle pyyntö Dessien
hiippakunnasta, jossa tarvittiin apua aidsorvoille.
– Orpolasten hyväksi tehtävä työ toteutettiin kummilapsiohjelmana. Minä
toimin yhteyshenkilönä suomalaisiin
kummeihin päin. Aluksi autettavia lapsia
oli Dessien kaupungissa viisikymmentä.
Nyt heitä on yhteensä kolmesataa lasta
kolmessa eri kaupungissa. Kaikki lapset
on sijoitettu sukulaisten tai naapureiden
perheisiin, Matti Nummela kertoo.
Hän seurasi, että orvot ja heidän sisaruksensa pystyivät käymään suomalaisten
kummiensa tuella koulua. Koko perhettä
autettiin päivittäisen ravinnon saannissa.
Lapset saivat kaksi kertaa vuodessa uudet
vaatteet.
Pirkko Nummela koulutti, teki aloit-

teita ja kotikäyntejä.
– Erittäin tärkeitä ovat kolmekymmentä kodeissa käyvää vapaaehtoistyöntekijää, jotka raportoivat sosiaalityöntekijöille. Ohjelma toimii Dessien lisäksi myös
Kombolchan ja Woldiyan kaupungeissa.
Vuonna 2004 Nummelat käynnistivät
Dessieen lasten ja nuorten toimintakeskuksen, jossa käy 50–70 lasta. Nämä tekevät puu- ja käsitöitä. Heitä varten on liikuntatunteja, englannin opetusta ja kuvaamataitoa sekä kirjasto. Nenä-päivän
keräyksellä toimintakeskusten rakennustyöt on aloitettu myös Kombolchassa ja
Woldiyanissa.
Suurin osa Dessien hiippakunnan alueen 20 miljoonaisesta väestä kuuluu vanhoilliseen ortodoksikirkkoon, ja kaupunkien asukkaista puolet on muslimeja.
Vaikka Etiopian Mekane Yesus -kirkko on
maailman nopeimmin kasvavia kirkkoja,
Dessien hiippakunnassa seurakuntien jäsenmäärän kasvu on hidasta. Niissä on
yhteensä vain 5000 jäsentä. Dessien kaupungissa on yli 200 000 asukasta, mutta
seurakunnassa vain 1500 jäsentä.

Uutta kirkkoa rakennetaan
Matti ja Pirkko Nummela tulivat Suomeen
vuonna 2008 kahden vuoden kotimaanjaksolle. He ovat Helsingin ja Espoon hiippakuntien aluetyössä eli kaikkien seurakuntien käytettävissä. Hyvinkään seurakunnan lisäksi muina lähettävinä seurakuntina ja tahoina ovat Tuusulan, Pukkilan, Hollolan, Vaara-Karjalan (Tuupovaa-

ran ja Kiihtelysvaaran seurakunnat) ja
Herättäjäyhdistys.
Huhtikuun puolivälissä järjestetään
Hyvinkään kouluissa Etiopia-aiheinen lähetysviikko, jossa he kertovat oppilaille
lähetystyöstä. Viikkoa on suunniteltu lähetyssihteeri Johanna Rantalankilan ja
koulutyöntekijä Satu Rytilahden kanssa.
– Kun lähdimme ensimmäisen kerran
Etiopiaan, poikamme Hannu meni armeijaan. Hän on ammatiltaan ääniteknikko ja
asuu perheensä kanssa Helsingissä. Heillä
on kolmevuotias Sylvi-tytär, jonka kanssa
olemme saaneet olla paljon. Sylvin vuoksi
tuntuu vaikealta lähteä jälleen Suomesta,
Pirkko Nummela huokaa.
Nummelat kävivät Dessiessä hiippakunnan pääkirkossa, jossa ei ollut muita
ulkomaalaisia. Kirkko on purettu maan
tasalle ja uutta rakennetaan muun muassa
Suomen Lähetysseuran tuella.
– Etiopiassa on sama Jumala ja sama
Jeesus, joka pelastaa. Etiopiassa ollessamme Suomen kirkon tapahtumat tuntuivat
vierailta pikkuasioiden repostelulta. Mekane Yesus -kirkko on hyvin karismaattinen. Se on sen voima. Ihmiset saavat siitä
tukea elämälleen, Pirkko Nummela jatkaa.
Matti kertoo useista tapauksista, kun
ihmiset alkoivat tavattaessa lähes välittömästi puhua hengellisistä asioista esimerkiksi edellisen sunnuntain saarnasta.
– Uskonto on siellä arjessa aivan toisella tasolla kuin meillä.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen

Alussa Jumala

Mihin
uskomme?

Matka alkuun
Suuri satu? Mytologiaa vuosituhansien takaa? Symboliikkaa?
Selitys elämän alulle?

E

räs ystäväni matkusti junassa ja
luki Raamatustaan Johanneksen
evankeliumia. Vastapäätä istui
pieni tyttö, joka kysyi: ”Mitä täti
lukee?”. Saatuaan vastauksen tyttö
vaati lukunäytettä. Hän pyysi kuitenkin lukemaan kirjaa alusta, ja kun ystäväni aloitti: ”Alussa Jumala loi…”, tyttö totesi
pian: ”Aha, nyt tiedän, mistä se kertoo”.
Raamattu alkaa kaiken alusta ja alkukertomus on jotain, jonka lapsikin voi ymmärtää. Sen sijaan se, mikä on luomisen ja näkyvän todellisuuden takana, menee yli aikuisymmärryksenkin. Ihmisjärjelle on aivan yhtä
absurdia ajatus siitä, että ennen alkua ei olisi
ollut yhtään mitään kuin uskoa Jumalaan,
joka on ollut aina. Vaihtoehdot kapenevat
näihin, eikä kumpaakaan voi todistaa tieteen
keinoin. Kyse on aina lopultakin uskosta.
Luomiskertomus (1.Moos.1: 1–2: 25) on
älykäs. Se ei ole alkukantainen, vaan looginen, sivistynyt ja taiteellinen kuvaus, joka on
muotonsa ansiosta helposti omaksuttavissa.
Taitavana kirjallisena luomuksena luomiskertomus on jotain, jonka kaikki ihmiset
kaikkina aikoina voivat ymmärtää tarvitsematta modernia luonnontieteellistä esiymmärrystä.
Kalevala kuvaa sekin maailmansynnyn.
Kuitenkin maailmansynty munasta ja Raamatun näkemys ”kukin lajinsa mukaan”
poikkeavat suuresti toisistaan. Kalevala on
runomittaista mytologiaa, mutta Raamatun
luomiskertomus sen sijaan pyrkii todellisuuden kuvaamiseen vastaten kysymyksiin: mi-

ten? miksi? kuka? Luomiskertomuksen kohdalla toistetaan nykyisin ajatusta, ettei se ole
luonnontiedettä. Vaikkei se sitä varsinaisesti
olekaan, luomiskertomuksen ja luonnontieteellisen selitysmallin välille voidaan laittaa
hämmästyttävän paljon yhtäläisyysmerkkejä.

Alusta loppuun
Alkukertomus huipentuu ihmisen luomiseen. Raamatun mukaan Jumala loi ”ihmisen
omaksi kuvakseen”. Ihminen heijasti peilin
lailla Jumalan ominaisuuksia, kuten kykyä
rakastaa, ajatella, ymmärtää kauneutta, luoda ja muokata olemassa olevasta uutta. Tärkein Jumalan kuvana olemisen piirre on käsitys ihmisessä asuvasta sielusta, joka on
”ohjelma” Jumalan ja ihmisen väliseen kanssakäymiseen.
Jumalan alussa sanoittama tehtäväksi anto ihmiselle on voimassa tämän maailman
loppuun saakka. Miehen ja naisen välinen
”liittyminen” ja ”lisääntyminen” on elämänlahjan kannalta olennaista, samoin kuin ”viljeleminen” ja ”varjeleminen”, jotka ovat käskyjä ihmisyhteisöjen ja muun luomakunnan
ylläpitämiseksi.
Luomiskertomus paljastaa myös jotain
Jumalan salatusta olemuksesta. Ihmistä luodessaan Jumala kehottaa itseään monikossa:
”Tehkäämme ihminen…” (1:26). Jäänne monijumalaisuudesta? Tuskin. Onhan kyseessä
vanhatestamentillinen ehdottoman yksijumalainen usko, jonka ydinainekseen moinen
moka olisi tuskin päässyt. Uusi testamentti
avaa salaperäistä ”tehkäämme” -kehotusta.
Johanneksen evankeliumi puhuu Kristuksen
alkuperästä: ”Alussa oli Sana. Sana oli Jumalan luona, ja Sana oli Jumala” (Joh.1:1). Näin

Astronautti Buzz Aldrin kuussa vuonna 1969 Neil Armstrongin kuvaamana.

myös Kolossalaiskirje: ”Hänen välityksellään
luotiin kaikki…” (Kol.1:16).
Luomiskertomuksen aivan alussa kerrotaan myös, että ”Jumalan henki liikkui vetten
yllä” (1:2). Tässäkin voi nähdä häivähdyksen
Kolmiyhteisen Jumalan toiminnasta, joka

sittemmin on opittu tuntemaan Isän, Pojan
ja Pyhän Hengen toimintana.

Juha Koivulahti

Tulevaisuus on arjen palvelussa

T

aantuma puri maailmaa ja Suomea vuonna 2009. Vuoden mittaan saatiin kuulla paljon uutisia
yritysten tilauskantojen vähenemisestä, työntekijöiden lomautuksista ja kasvavasta työttömyydestä. Vuoden loppupuolella näkymät alkoivat jo hiukan kirkastua.
– Hyvinkään seurakunnan taloudenhoidossa jouduttiin turvautumaan hiukan edel-

listen vuosien aikana kerääntyneisiin puskurivaroihin. Seurakunnan verotulokertymä
laski 4,4, prosenttia, mutta taloustaantuma
huomioon ottaen kehitys oli kohtuullinen ja
odotettua parempi, talousjohtaja Jouni Lätti sanoo.
Seurakunnan huolenaiheena säilyi edelleen korkea kirkosta eroaminen. Seurakunnan väkiluku oli vuoden lopussa 35.072. Hyvinkäällä kirkkoon liittyi 112 ja siitä erosi 459

henkeä. Jäsenmäärä on laskenut muutamana vuonna peräkkäin. Eroajia oli kuitenkin
100 henkeä edellisvuotta vähemmän. Eroamiskehityksen keskeinen syy lienee yleinen
vieraantuminen kirkon sanomasta ja arvomaailmasta. Kehitystä on vahvistanut eroamista tukeva kampanjointi, jolle myös media on antanut runsaasti näkyvyyttä.
– Huoli jäsenmäärän kehityksestä on
suuri ja yhteinen. Moni ilmoittaa, ettei tarvitse seurakuntaa
uskoakseen Jumalaan. Kirkko nähdään helposti liian
laitosmaisena.
Seurakunnan koko voi vahvistaa
mielikuvaa entisestään. Siksi on
tärkeää viestittää
ulospäin ja myös
toimia niin, että
ihmisten on mahdollisimman helppo lähestyä seurakuntaa silloin, kun
he tarvitsevat palvelua elämänsä
käännekohdissa
Seurakunta
isännöi Superpesiksen TahkoVimpeli ottelua
kesällä 2009.
Väliajalla kuultiin
pelimannihenkistä hengellistä
musiikkia.
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tai etsivät suuntaa omassa elämässään, kirkkoherra Ilkka Järvinen toteaa.
Järvisen mielestä avainasemassa ovat
seurakunnan työntekijät, joita varustetaan
palvelemaan ja antamaan aikaa ihmisille.
Vapaaehtoistyötä ei sovi myöskään unohtaa.
– Tulevaisuutta ei ratkaista kirjoituspöytien
äärellä strategioita laatien, vaikka niitäkin
tarvitaan, vaan arjessa ihmisten parissa työtä tehden. Pohjimmiltaan kaikki seurakunnan työ on palvelua, Järvinen sanoo.
Ilonaiheena on se, että seurakuntatyön
kattavuus ja laajuus pystyttiin pitämään entisellä tasolla. Perhemessut olivat hyvin suosittuja ja uusia kuoroja perustettiin.

Hyvinkään kirkkoa kunnostettiin
Seurakunnan henkilöstökulut kasvoivat viime vuonna 1,4 prosenttia, ja kaikki toimintakulut yhteensä 2,8 prosenttia edellisestä
vuodesta. Verotulot olivat yhteensä 7,3 miljoonaa euroa, josta kirkollisveron tuotto pysyi ennallaan. Osuus yhteisöveron tuotosta
oli 0,7 miljoonaa euroa (-32 %). Kirkollisveroprosentti oli 1,15 prosenttia, mikä oli seurakuntien veroprosenteista kahdeksanneksi
alhaisin.
Vuosikate laski lähes puolella edellisvuoteen verraten. Se oli 0,7 miljoonaa euroa.
Tilikauden ylijäämä oli 93.500 euroa. Investointeihin käytettiin 904.000 euroa, joista
puolet kului Hyvinkään kirkon kunnostukseen. Rauhannummen hautausmaan laajennus oli toinen isohko investointihanke.

Teksti ja kuva Jorma Ersta
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Sarjassa käsitellään ajankohtaisia puheenaiheita
Martin koulun
IV C-luokan
oppilaat
esittelivät
uskontokirjojaan. Oikealla
on luokanopettaja Tarja
Lausvaara ja
takana
keskellä
työharjoittelija
Minna
Eskelinen
Laureasta.

Ajan ilmiö

Neljännen luokan tunneilla oli raamatturäppiä
Opetusministeri Henna Virkkusen vuosi sitten asettama perusopetuksen tavoitteita ja uutta
tuntijakoa pohtiva työryhmä antaa
raporttinsa vappuun mennessä.
Vaikka tehtävänannossa ei mainittu erityisesti uskonnonopetusta,
siitä nousi erään televisio-ohjelman vuoksi vilkas keskustelu.

S

uomen koulujen evankelisluterilaiseen uskonnonopetukseen osallistuu hiukan yli 90 prosenttia oppilaista. Ensimmäisen ja kuudennen
luokan oppilailla on viikossa kaksi
tuntia uskontoa ja muilla luokilla
yksi tunti.
Martin koulun neljännen C-luokan oppilaat eivät pohdi tuntijakoja vaan paneutuvat
opettajansa Tarja Lausvaaran johdolla nykykäytäntöön.
– Tällä luokalla on tunti viikossa uskontoa. Käsittelemme Jeesuksen opetuksia,
kirkkovuotta ja tutustumme omaan seurakuntaamme. Viime vuonna opittiin Herran
siunaus ja äskettäin opimme Isä meidän rukouksen, opettaja kertoi.
Oppilaiden mieleen oli jäänyt uskontotunnit, joissa oli seurakunnan koulutyöntekijä Satu Rytilahden pitämää raamatturäppiä. Koko Raamattu käytiin kahden päivän
aikana läpi.
– Minulle jäi mieleen Iso kirja, josta otettiin pikkukirjoja, Elias sanoi.
– Silloin laulettiin kymmenen käskyy,
Samuli muisti.
Eliaksen mieleen nousi uskontotunneilta
myös kalaisa Genesaretinjärvi. Senkin hän
tiesi, että Kuolleessa meressä ei ole kaloja.
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Piispojen
kannanotot
Maaliskuun alun Arvot mekin ansaitsemme
-seminaariin osallistunut arkkipiispa Jukka
Paarma korosti, että uskonnonopetus on ihmisen perusoikeus. Monikulttuurisuuden
aikana uskonto- ja arvokasvatukselle on annettava riittävä tila koulun katsomusaineiden kokonaisuudessa. Syvimmät vaikutteet
tähän lapsi saa kotoaan, mitä on arkkipiispan mielestä tuettava.
– Kunnioitus toisen vakaumusta kohtaan
syntyy vahvasta omasta uskonnollisesta
identiteetistä, hän sanoi.
Myös ortodoksisen kirkon arkkipiispa
Leo totesi viime syksynä kannattavansa ehdottomasti nykyistä uskonnonopetusjärjestelmää.
– Suomen ratifioima Kansainvälisten
lastenoikeuksien yleissopimus (1959) vaatii
kunnioittamaan lapsen omantunnon ja uskonnonvapautta. Voimassaoleva laki turvaa
myös uskonnottomien oikeuden saada elämänkatsomustiedon opetusta.
Maahanmuuttajat arvostavat suuresti,
jos elämme oman tapakulttuurimme mukaan kuten hekin. Ruotsin kaikille yhteinen
uskontotieto ei ole johtanut hyviin tuloksiin.
Se ei anna valmiuksia dialogiin, koska lapset
eivät tunne riittävästi omaa uskontoaan eivätkä muita uskontoja.

Uskonto
kuuluu kulttuuriin
Maaliskuun alussa uskonnonopettajat Päivi
Kallas-Saari Tapainlinnan yläkoulusta, Pohjoispuiston koulussa opettanut Inkeri Keinänen, Jarmo Rantanen Martin koulusta
sekä sivistystoimenjohtaja Pentti Halonen
keskustelivat nuorisotyönohjaaja Satu Rytilahden ja kappalaisen Juha Koivulahden
kanssa aineen opetuksesta.
Vuonna 1963 opettajana aloittanut Inkeri
Keinänen sai paneutua jatkuviin uskonnon-

opetuksen uudistuksiin 38 työvuotensa aikana.
– Ensimmäisestä neljänteen luokkaan
saakka oppilaat lukivat Raamattua. Neljännellä luokalla oli vuorossa Apostolien teot.
Kun opetin kristinoppia peruskoulun kahdeksansilla luokilla, mitään muuta osiota
uskonnonopetuksesta ei kuunneltu niin tarkasti kuin sitä.
Pentti Halonen odottaa työryhmältä uskonnonopetukseen uusia ajatuksia, joihin
vaikuttaa muun muassa maahanmuuttajien
opetuksen järjestäminen.
– Suomalaisten koulujen nykyinen uskonnonopetuskäytäntö on pitkän historian
ja kaavan tulos. Sitä ei varmasti tulla viemään alas, hän sanoi.
Jarmo Rantanen puolusti myös nykyistä
opetusta.
– Jos uskonnonopetusta ollaan ajamassa
alas, silloin ollaan ottamassa aikamoista siivua meidän kulttuuriperinnöstä. Uskon, että
siinä vaiheessa aika moni opettajista lyö
hanskat tiskiin. Eräs oppilas tuli keväällä
luokseni ja kiitti hyvistä uskontotunneista.
Nyt hän sanoi tietävänsä oman taustansa.
Juha Koivulahti viittasi professori Timo
Vihavaisen teokseen Länsimaiden tuho,
jonka mukaan koko länsimainen sivistys perustuu kristinuskoon.
– Kouluissa ei anneta enää tunnustuksellista kristinuskon opetusta. Sain eräältä rippikoululaiselta palautetta. Hän sanoi, että
ihan tuttuja asioita, joista on puhuttu koulussa, mutta ihan toisella tavalla. Hän ei kokenut rippikoulunkaan opetusta tuputtamisena.

Keskustelua
uskonto-nimestä
Päivi Kallas-Saari kannatti uskonnon nimen
muuttamista elämänkatsomustiedoksi. Nykyisinkin sekä uskonnossa että elämänkatsomustiedossa opiskellaan elämisen taitoja,
itsensä ja toisen hyväksymistä sekä tietoja

eri ideologioista ja uskonnoista.
– Samalla aine tulisi viralliseksi oppiaineeksi kaikille luterilaiseen kirkkoon kuuluville sekä nykyisen elämänkatsomustiedon
valitseville oppilaille.
Hän viittasi filosofian tohtori Jussi Pikkusaaren kirjoitukseen (HS), jonka mukaan
oppilas voisi osallistua elämänkatsomustiedon opetukseen eroamatta kirkosta.
Jarmo Rantasen mielestä uskonnon nimenä voisi olla esimerkiksi elämänkaarioppi.
Satu Rytilahti otti kantaa uskonnonopetuksen sisältöön.
– Minun mielestäni kristinusko ei saisi
mennä liian hajuttomaksi ja mauttomaksi.
Me voimme olla reilusti kristittyjä niin kuin
muslimit ovat muslimeja. Hartauden harjoittaminen ja uskonnosta kertominen ovat
kaksi eri asiaa. Tunnilla voidaan opetella Isä
meidän -rukous, mutta on eri asia rukoilla.
Pentti Halonen veikkasi, että uskonnonopetuksessa tullaan hakemaan ratkaisu, joka
on uskonnon ja etiikan välimuoto. Hän toi
esiin kirkon toiminnan Jokelan ja Kauhajoen
koulusurmien jälkihoidossa. Tämä nosti kodeissakin seurakunnan arvostusta.
– Meidän kenttämme ovat Hyvinkään
lapset ja nuoret. Huolehditaan oppilaiden
hyvinvoinnista kaikin keinoin. Siinä koulujen ja seurakunnan yhteistyö on tosi tärkeä.
Maltillinen hyvä vanha perinne on perusrunko koko yhteiskunnalle.
Jarmo Rantanen oli keskustellut oppilaiden kanssa siitä, mihin nämä menisivät, jos
heitä kohtaisi koulussa jokin uhkaava tilanne. Vastaus oli Martin seurakuntakoti.
– Lapset kokivat niin, että sinne ei mikään paha tule. Tällaiset traagiset tapahtumat palauttavat takaisin, kun ollaan menossa
hällä väliä tyyliin. Palataan siihen, mikä on
pienen yksittäisen ihmisen turva.

Teksti ja kuva Seppo Ylönen
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Laulu- ja soitinryhmä tähtää nuorten messuihin
2

20

V

iime syksynä toimintansa aloittaneessa
kanttori Minna Kettusen johtamassa
nuorten laulu- ja soitinryhmässä on tällä hetkellä viisitoista laulajaa ja soittajaa.
– Nuoret ovat olleet hyvin aktiivisesti
mukana sekä harjoituksissa että esiintymisissä. Olen voinut luottaa heihin täysin. Kertaakaan he eivät ole jättäneet minua pulaan.
Hienointa on, että opin itsekin koko ajan
uutta. Tällä hetkellä odotan innolla uutta
syntikkaa eli kiipparia. Omana toiveenani
on, että voisimme kehittää ryhmällä Hyvinkään kirkkoon nuorten messuja. Uskon, että
niille olisi tarvetta.
Mukaan mahtuu lisää laulajia, sekä tyttöjen että poikien ääniä tarvitaan. Soittajina on
tällä hetkellä kolme kitaristia, rumpali ja basisti.
– Otamme mielellään myös muiden soittimien taitajia. Instrumentteina voisivat olla
poikkihuilu, viulu ja saksofoni, Minna luettelee. Hän on vielä ryhmän kosketinsoittajana, mutta odottaa siihenkin tehtävään nuorta muusikkoa.

Esiintyminen on kivaa
Ryhmän nuoria yhdistää halu laulaa, soittaa
ja esiintyä. Krista Lyyränen pitää musiikista
ja laulamisesta, esiintyminen on kivaa. Laulaja Iina Tähtisalmi sanoo, että on kiva kuulua johonkin ryhmään. Lähihoitajaksi opiskeleva Lilli Lepistö soittaa bassoa. Niina
Skinnari suorittaa Hyvinkään yhteiskoulun
lukiossa kaksoistutkintoa ja on laulanut alaasteen kuorossa. Nelli Piekkari, joka käy
diakonia-ammattikorkeakoulua, on laulanut
aikaisemmin lukion kuorossa. Markus Ojala on ryhmän rumpali. Lapsikuorossa laulanut Reetta Lepola on lähihoitajana Kello-
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Krypto on sanaristikko, jossa
jokaiseen tyhjään ruutuun on
merkitty siihen kuuluvaa kirjainta
vastaava numero. Ristikon ratkojan
on pääteltävä, mikä kirjain kutakin
numeroa vastaa. Kuva antaa ihjeen
avainkirjaimista. Krypton laati Aarre
Kiveinen.

2

4

24

Krypto sana-arvoitus

Oikein vastanneiden kesken
arvotaan kaksi kirjapalkintoa.
Lähetä ratkaisusi perjantaihin
7.5.2010 mennessä kirjekuoressa
osoitteeseen: Kirkonmäeltä-lehti,
PL 29, 05801 Hyvinkää. Kuoreen
merkintä ”Krypto sana-arvoitus”.
Kirkonmäeltä-lehden 1/2010 kryptosanaristikkokilpaan osallistui 28
henkeä ja kirjapalkinnon voittivat
Unto Lehtinen ja Markku
Heikkilä.
Onnea voittajille!
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Yhteisvastuutalkoot
Hyvinkäällä jatkuvat…

La 27.3. klo 10–14 Yhteisvastuun kirpputori Puolimatkan
koululla, Uudenmaankatu 73.
Marttojen kahvila sekä niska- ja
hartiahierontaa (5 €) Yhteisvastuukeräyksen hyväksi. Yhteisvastuukeräyksen tuotemyynti. Tervetuloa tekemään löytöjä!
Ke 7.4. (Huom! päivä vaihtunut)
klo 15–20 Yhteisvastuun renkaidenvaihto-tempaus Hyvinkään
ammattioppilaitoksella, Karankatu 3-5 (ajo Munckinkadun
puolelta). Ammattioppilaitoksen
autopuolen oppilaat vaihtavat
kesärenkaat edellisvuosien tapaan.
Vaihtaminen ja renkaiden pesu,

yhteensä 30
€, maksetaan
käteisenä.
Ajanvaraus Hyvinkään seurakunnan vaihteeseen 22.3. –1.4. välisenä aikana p. (019) 456 11. Keskiviikkona voi tulla ilman ajanvarausta, mikäli vapaita aikoja on
jäljellä klo 19 jälkeen.
La 10.4. klo 9–13 Yhteisvastuukeräys Hyvinkään torilla. Martoilla kahvipannut kuumina!
Su 2.5. klo 10 Messu ja Yhteisvastuukeräyksen päätösjuhla
Hyvinkään kirkossa, Marttojen
kirkkokahvit yläsalissa.

”Jeesus elää,
Herrani!..”
Pääsiäisvirsien ilta
Vanhassa kirkossa
su 11.4.2010 klo 18
Tervetuloa veisaamaan!

laulajaiset

vappuna 1.5.2010

Tapahtumaa valmistellaan joka toinen perjantai-ilta
srk-keskuksen kappelissa järjestettävässä ”Nyt on
rukouksen aika” -illoissa 26.3., 9.4., 23.4., 7.5. ja 21.5.

KoKoNainen-lauluyhtye,
joht. Helena Lehtinen.
Mukana Jouni Laine.
Tervetuloa!

Vappu-

Tampereen Kristus-päivään

Lähtö Hyvinkään kirkonmäeltä klo 11.00 ja
paluu n. 22.30. Matkan hinta on 20 €
(lapset 10 €), lisäksi ruokamaksu 9,50 €
sitä haluaville. Ilmoittautuminen srk:n
neuvontaan p. 456 11 to 22.4. mennessä.
Tiedustelut: pastori Kosti Kallio,
p. 040 547 9621.

Toisena Päivänä

Kolehti yhteisvastuukeräykselle

Lähde retkelle

Suurtapahtuma on yhteiskristillinen, jossa ovat vahvasti mukana
myös luterilaiset seurakunnat. Päivä on jatkoa Turussa toissasyksynä
järjestetylle Kristus-päivälle, jossa nousi esille erityisesti rukous
nuorten puolesta. Tapahtumapaikkana on Hakametsän jäähalli.
Lisätietoja: www.kristuspaiva.fi/

KokoNaisen ilta
Su 2.5. klo 18
Vanhassa kirkossa

RISTINJUHLA
Pitkäperjantai 2.4. klo 15
Vanhassa kirkossa

la 1.5. klo 14
Hyvinkään kirkossa
Hämeenkatu 16

Reijo Arkkila,
Hannu Penttinen,
Kosti Kallio, Minna Kettunen,
Hyvinkään Evankelinen kuoro,
joht. Kirsti Penttinen.

Mukana Helluntaiseurakunnasta Jani Rossi, Vapaakirkosta
Pekka Mäkelä, Pelastusarmeijasta Markku Tulander ja Hyvinkään seurakunnasta Ilkka Järvinen ja Johanna Rantalankila.

Tule hiljentymään
ristin sanoman äärelle.

Tilaisuuden jälkeen munkki- ja
simatarjoilu kirkon yläsalissa.

Järj.: Sley ja Hyvinkään seurakunta

Tervetuloa!

Järj.: Yhteiskristillinen työryhmä

su 9.5. klo 11.30–15.30
seurakuntakeskuksessa
Hämeenkatu 16

huhti-kesäkuussa 2010
Sururyhmä kokoontuu Hyvinkään seurakuntakeskuksessa (Hämeenkatu 16) klo 18–19.30 seuraavina
keskiviikko-iltoina: 28.4., 5.5., 12.5., 19.5., 26.5. ja 2.6.
Viimeinen kokoontuminen ke 25.8.
Surulla on monet kasvot, mutta monien surevien
kokemus on, että surun jakaminen ja yhdessä käsitteleminen tuo lohtua ja auttaa eteenpäin. Sururyhmässä rohkaisemme toisiamme surun tiellä.

la 24.4. klo 11–15
Mummon kammarilla,
Helenenkatu 34 D
Tervetuloa!
Järj.: Hyvinkään seurakunta

Vappumyyjäiset

pe 30.4. klo 13–16
Luther-talossa,
Harjukatu 1
Simaa ja munkkeja.
Pika-arpoja (joka arpa voittaa).
Tule sinäkin!
Järj.: Sley

Lähetyksen

pääsiäismyyjäiset
Perjantaina, 26.3.2010
klo 10.30—13.30
Seurakuntakeskuksessa,
Hämeenkatu 16

Hartaus klo 10.15
Lounas 8.50 €
Arpoja lähetystyön hyväksi

Äitienpäivälounas

sururyhmän

kevätmyyjäiset

Musica fidei -kuoro

maukas ja runsas
Hyvinkään seurakunta järjestää

Kätevä-piirin

OSTA PÄÄSIÄISHERKUT NYT!
TERVETULOA!
Hyvinkään seurakunta
www.hyvinkaanseurakunta.fi

Aikuiset 25 €, lapset 15 €.
Tervetuloa!
Pitopalvelu p. 4561 234

Ilmoittautuminen sururyhmään 6.–21.4.2010 joko
diakoniasihteeri Tuija Mattilalle, p. 040 559 6314 tai
pastori Jyrki Rauhalalle, p. 040 753 8322. Ryhmään
otetaan enintään 10 osallistujaa.
Sururyhmää koskeviin kysymyksiin vastaavat ryhmän vetäjät.

Lämpimästi tervetuloa!

HERUSTEN MÖKIN VUOKRAUS
• Herusten mökkiä voi hakea
vuokralle ajalle 3.5.–3.10.2010
• Mökkiä vuokrataan sosiaalisin
perustein hyvinkääläisille
perheille ja enintään
• 10 hengen ryhmille
• Vuokra on perheiltä 15 € / vrk
ja ryhmiltä 70 € / vuokrauskerta

• Hakulomakkeita on saatavana
diakoniatoimistosta ma, ti, to
ja pe klo 10–13
• sekä seurakuntakeskuksen
neuvonnasta ma-to klo 8–16 ja
pe klo 8–15, Hämeenkatu 16
• Hakulomakkeen voi myös
tulostaa seurakunnan nettisivulta www.hyvinkaanseurakunta.fi

• Lisätietoja
voi kysyä
em. aikoina
diakoniatoimistosta
p. 4561 250
• Hakuaika
päättyy 9.4.
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Palveleva puhelin
01019 0071

Päivystys on avoinna koko maassa
su-to klo 18 – 01 sekä pe ja la klo 18 -03

MISSIO-GOLF
hyvään heräämisen kisa
Unikeonpäivänä 27.7.2010

Hyvinkään seurakunnan
lähetystyö järjestää ensimmäisen kerran golfturnauksen Hyvinkään golfkentällä
27.7.2010 klo 8.00 yhteistyössä Hyvinkään golfkentän
kanssa. Myös lähetysjärjestöjä on mukana.

Kaikki golfin harrastajat, varatkaa jo nyt
tämä päivä kalenteriin! Tapahtumassa
on osanottomaksu,
jolla samalla tuetaan
lähetystyötä.

Toimikunnan jäsenet Veli-Pekka Toiviainen, Marja-Leena Virtanen,
Risto Nihtilä, Timo Reuhkala ja Kosti Kallio antavat lisätietoja.
Tarkemmin seuraavassa Kirkonmäeltä-lehdessä.

YLISTYSRYHMÄ
on aloittanut toimintansa
Hyvinkään seurakunnassa!
Mukaan kutsutaan sekä laulajia että soittajia, joiden sydäntä lähellä ovat sekä ylistyslaulut että hengelliset laulut.
Tulevaisuudessa ryhmä voisi
olla mukana palvelemassa
musiikin lahjalla mm. seurakuntamme Sanan- ja rukouksen illoissa.
Kevään 2010 harjoitukset ovat
seuraavina perjantai-iltoina
klo 18: 9.4, 16.4, 23.4, 7.5,
14.5 ja 28.5. srk-keskuksen
kokoussalissa.( Hämeenkatu
16). Ryhmää vetää kanttori
Minna Kettunen,
p. 040-1868 938.
Tule rohkeasti mukaan!

Seurakunnassa tapahtuu

Muutokset mahdollisia!
Seuraa kirkollista ilmoittelua.

Hiljainen viikko ja Pääsiäinen
Palmusunnuntai 28.3.

talossa.
• 13.00 Kehitysvammaisten hiljaisen
viikon messu Hyvinkään kirkossa, Sanna
Ylä-Jussila, Petra Pohjanraito, Maria
Kahra, Kaisa Laakso, Kehitysvammaisten
kuoro, joht. Minna Kettunen.
• 18.00 Pääsiäisnäytelmä rippikoululaisille ja heidän perheilleen Hyvinkään
kirkossa. Ryttylän lähetysopiston
taidelinja, ohjaus Antti Sevanto.
• 18.00 Lähetysilta Luthertalossa,
Syyttäjän edessä, Hannu Penttinen (Sley).
• 19.00 Iltakirkko Vanhassa kirkossa, Petra
Pohjanraito ja Taru Paasio.

• 10.00 Messu Hyvinkään kirkossa,
Minttu Talosela, Juha Koivulahti ja
Minna Kettunen.
• 10.00 Perhemessu ja perhetapahtuma
Paavolan srk-kodissa, Tarja Tomminen,
Marjut Sipakko ja Laulunaperot. Kirkkokahvit. Messun jälkeen perhetapahtuma
ulkona, jossa rastiratoja. Lastenohjaajat
opastavat rasteilla.
• 12.00 Gospelia kolhituille motorismihengessä Vehkojan srk-keskuksessa,
Kristiina Ursinus, laulua ja jutustelua,
Tapio Kyllönen, GR-tietoa ja todistusta.
Mukana Esa Kokko. Kahvitarjoilu. Vapaa
pääsy.
• 13.00 Messu Kytäjän kirkossa, Virpi
Koivisto ja Erkki Hannonen. Kirkkokahvit.
• 18.00 J. S. Bachin H-mollimessu
Hyvinkään kirkossa, Hyvinkään Oratoriokuoro ja Hyvinkään Orkesteri, johtaa
Matti Heroja. Pirjo Honkanen sopraano,
Sirpa Nuuttila II sopraano, altto, Juha
Moisio tenori ja Markus Nieminen basso.
Ohjelma 15 €.

Hiljaisen viikon
keskiviikko 31.3.

• 11.30 Raamattu- ja rukouspiiri Vanhassa kirkossa, Annukka ja Antti Pohjanraito.
• 14.00 Katekumenaatti-ryhmä Vanhassa
kirkossa.
• 16.00 Seurakuntaveisaajat Vanhassa
kirkossa, Taru Paasio.
• 19.00 Hiljaisen viikon ehtoollishartaus
Kaukasten palvelutalossa Esa Kokko ja
Minna Kettunen.
• 19.00 Iltakirkko Vanhassa kirkossa, Kosti
Kallio, Marjut Sipakko ja Lauri Vaahtoranta, klarinetti.

Hiljaisen viikon
maanantai 29.3.

• Retki Vivamon Raamattukylään.
• 14-16 Pilttiporukka Pappilassa.
• 15.00 Touhutovi srk-keskuksen työkeskuksessa.
• 19.00 Iltakirkko Vanhassa kirkossa,
Hanna Leppälä, Marjut Sipakko, Ilona
Lehtinen nokkahuilu ja Janne Lehtinen
kitara.

Kiirastorstai 1.4.

• 10.00 Kansainvälinen naistenkerho
Paavolan srk-kodissa, vieraana pastori
Laura Maria Latikka.
• 15.00 Päihteetön saunaryhmä Vehkojan srk-keskuksessa, Johanna Tontti.
• 15.00 Messu Vanhassa kirkossa, Virpi
Koivisto, Minttu Talosela ja Taru Paasio.
• 19.00 Messu Hyvinkään kirkossa, Juha
Koivulahti, Leena Ranta, Erkki Hannonen,

Hiljaisen viikon
tiistai 30.3.

• 8.30 Avoin rukouspiiri Martin srk-

Kirkkokuoro ja Teemu Nikkola, sello.
• 19.00 Messu Kytäjän kirkossa, Laura
Maria Latikka ja Minna Kettunen.
• 19.00 Messu Vehkojan srk-keskuksessa,
Petra Pohjanraito, Kosti Kallio, Taru Paasio
ja Volare-kuoro, joht. Marianne Murtoniemi.
• 20.00 Messu Paavolan srk-kodissa
Minttu Talosela, Marjut Sipakko, Irina Kim
ja Kati Välimaa, viulu.

Pitkäperjantai 2.4.

• 10.00 Sanajumalanpalvelus Hyvinkään
kirkossa, Kalle Leppälä, Leena Ranta ja
Erkki Hannonen.
• 15.00 Ristinjuhla Vanhassa kirkossa,
Reijo Arkkila, Hannu Penttinen, Kosti
Kallio, Minna Kettunen, Hyvinkään
Evankelinen kuoro, joht. Kirsti Penttinen
(Sley).
• 16.00 Passiodraamamusikaali Ruukunkantaja Hyvinkään kirkossa. Teksti:
Anna-Maija Raittila. Ohjaus: Jouni Laine.
Musiikki: Tuomaskuoro- ja orkesteri, joht.
Helena Lehtinen, Tekniikka: Seppo Airisto
ja Aki Nousiainen.
• 19.00 Passiodraamamusikaali Ruukunkantaja Hyvinkään kirkossa, tiedot kuten
edellä.

Hiljaisen viikon
lauantai 3.4.

• 23.00 Pääsiäisyön messu Hyvinkään
kirkossa, Kosti Kallio, Juha Koivulahti,
Taru Paasio ja lauluyhtye HaTs.

Pääsiäispäivä
sunnuntai 4.4.

• 10.00 Messu Hyvinkään kirkossa, Esa
Kokko, Hanna Leppälä, Marjut Sipakko,

Minna Kettunen, Sävelkeijut, Rytmiritarit ja jousikvartetti Aksentti. HPEavustaja: Petra Pohjanraito.
• 10.00 Messu Paavolan srkkodissa, Laura Maria Latikka, Erkki
Hannonen, Kirkkokuoro.
• 12.00 Messu Vehkojan srk-keskuksessa, Minna Talosela, Erkki Hannonen,
Kirkkokuoro.
• 14.00 Pääsiäispäivän hartaus
Rauhannummen kappelissa, Virpi
Koivisto ja Minna Kettunen.
(Linja-autokuljetus).

2. Pääsiäispäivä
maanantai 5.4.

• 10.00 Messu Hyvinkään kirkossa,
Leena Ranta, Tarja Tomminen ja
Taru Paasio.
• 15.00 Perhemessu kaikenikäisille Martin srk-talossa,
Laura Maria Latikka, Marjut
Sipakko ja Jouni Laineen
nukketeatteri.
• 15.00 Paavo Erelän 70vuotissyntymäpäiväkonsertti Hyvinkään
kirkossa. Paavo Erelä
tenori, Antti Kuokkanen
baritoni, Matti Heroja säestys ja
urkusoolo, Esa Toivola urkuimprovisaatio, Kosti Kallio. Vapaa
pääsy. Ohjelma 5 € Evankelisen
Lähetysyhdistys ELY:n työlle.
• 18.00 Iltamessu ja aikuisrippikoulun konfirmaatio Vanhassa
kirkossa, Laura Maria Latikka,
Minttu Talosela, Marjut
Sipakko ja Anna Mantere,
oboe.

Toimintakalenteri
torstai 25.3.

• 9-12 Mummon kammarin
perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho Paavolan srk-kodissa
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä
srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan srk-keskus.
• 18.30 Ruutpiiri Vehkojan
srk-keskus, piharakennus.

Hiljainen viikko ja pääsiäinen,
ks. ilmoitus edellä

tiistai 6.4.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talossa
• 12-15 Mummon kammari
• 13 Paavolan eläkeläiskerho
Paavolan srk-koti
• 18.30 Israel Raamattu- ja
rukouspiiri aulakahvio
• 18 Lähetysilta, Luthertalo (Sley)

perjantai 26.3.

• 9-11 Pullakirkko Vanha kirkko
• 10.30-13.30 Lähetyksen
pääsiäismyyjäiset, srk-keskus
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Nuorten Raamis Betsku
• 18 Nyt on rukouksen aika!
srk-keskus, kappeli
• 19 Ilon lähteellä, sanaa,
rukousta ja ylistystä Vanhassa
kirkossa. Petra Pohjanraito ja
Antti Pohjanraito. Musiikkia
Minna Kettunen ja Mika Ikonen.
Juonto: Jorma Ersta.

lauantai 27.3.

• 10-14 Yhteisvastuun kirpputori, Puolimatkan koulu
• 16.30 Nuortenilta Betskussa
• 18 Iltakirkko Vanha kirkko
(Rauhanyhdistys)
• 21 Earth Hour – Valon hetki.
Hartaus ja hiljentyminen
Hyvinkään kirkko, Minttu
Talosela.

keskiviikko 7.4.

• 9.30 Sylimuskari Pappilassa
• 11.30 Vanhan kirkon Raamattuja rukouspiiri, Vanhassa kirkossa
• 12-14 Mummon kammari,
avoimet ovet, klo 12 jumppahetki.
• 13-14 Jumppatunti
Paavolan srk-kodilla.
• 15-20 Yhteisvastuun renkaidenvaihto Hyvinkään ammattioppilaitos
• 16 Seurakuntaveisaajat,
Vanha kirkko
• 19 Raamattuluento,
Vanha kirkko

torstai 8.4.

Palmusunnuntaina
28.3.2010 klo 12.00

Gospelia kolhituille

motorismihengessä
Vehkojan srk-keskuksessa
Yli-Anttilantie 3
Kristiina Ursinus, laulua ja jutustelua, Tapio Kyllönen, Gospel Riders-tietoa ja todistusta.
Mukana Esa Kokko.
Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy.

Hyvinkään seurakuntalehti 2 / 25.3.2010

• 9-12 Mummon kammarin
perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho Paavolan srk-koti
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 17.30 Kehitysvammaisten
srk-kerho Martin srk-talo
• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Ilosanomapiiri
Kaukasten palvelutalo

perjantai 9.4.

• 8 viikkomessu
Hyvinkään kirkossa
• 11 Raamattupiiri srk-keskus
• 13 Raamattupiiri Vanha kirkko
• 18 Nuorten Raamis Betsku
• 18 Nyt on rukouksen aika!
srk-keskus, kappeli

lauantai 10.4.

• 9-13 Yhteisvastuun toritapahtuma Hyvinkään torilla. Martoilla
kahvipannut kuumina.
• 16.30 Nuortenilta Betskussa
• 19 Nuorten messu, Petra
Pohjanraito, Minna Kettunen ja
nuorten laulu- ja soitinryhmä,
Vanha kirkko

sunnuntai 11.4.

• 10 messu Hyvinkään kirkko,
aluetyön kirkkopyhä
• 14 Inkeri-kerho työkeskus,
aulakahvio
• 15 Siioninvirsiseurat Laaksolla
Vehkojantie 17
• 18 ”Jeesus elää, Herrani”
Pääsiäisvirsien ilta Vanha kirkko.
Tervetuloa veisaamaan. Kolehti
Yhteisvastuukeräykselle.

maanantai 12.4.

• 12-15 Mummon kammari
• 14-16 Pilttiporukka Pappilassa
• 15 Touhutovi srk-keskuksen
työkeskuksessa
• 18 Avoin Raamattupiiri, Paavolan srk-koti
• 18 Jumppa Vehkojan srk-keskus
• 18.45 Jumppa Vehkojan srkkeskus

tiistai 13.4.

• 8.30 Avoin rukouspiiri
Martin srk-talossa
• 12-15 Mummon kammari
• 19 Hanna-piiri työkeskus,
aulakahvio
• 18 Lähetysilta, Luthertalo (Sley)

keskiviikko 14.4.

• 9.30 Sylimuskari Pappilassa
• 11.30 Vanhan kirkon Raamattuja rukouspiiri, Vanhassa kirkossa
• 12-14 Mummon kammari,
avoimet ovet, klo 12 jumppahetki.
• 13-14 Jumppatunti
Paavolan srk-kodilla
• 14 Katekumenaatti-ryhmä
Vanha kirkko
• 16 Seurakuntaveisaajat,
Vanha kirkko
• 14 Hakalan eläkeläiskerho,
Ahmankatu 2
• 18 Käteväpiiri
Mummon kammarilla
• 19 Raamattuluento, Vanha kirkko

torstai 15.4.

• 9-12 Mummon kammarin
perhepäivä
• 10-12 Kansainvälinen naisten
kerho Paavolan srk-koti
• 10-14 Torstaitovi
Vehkojan srk-keskus
• 13 Vanhan kirkon lähetyspiiri
Vanhan kirkon sivusali
• 14 Näkövammaisten kerho,
srk-keskus, kokoussali
• 15 Päihteetön saunaryhmä
Vehkojan srk-keskus
• 18 Nuorten laulu- ja soitinryhmä srk-keskus
• 18.30 Tuomaspiiri
Vehkojan srk-keskus
• 18.30 Ilosanomapiiri
Kaukasten palvelutalo
• 19 Konsertti: Kirkkolauluja,
Ulla Sippolan lauluoppilaat
Vanha kirkko
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KT/Jussi Vierimaa

” T ä m ä o n t e h t ä v ä , j o h o n t ä y t y y k a s v a a .”

Kari Mäkisestä tulee
Suomen neljästoista
arkkipiispa.

Kari Mäkinen haluaa
avaran kansankirkon

E

vankelis-luterilaisen kirkon
arkkipiispanvaalista kehittyi
tiukka kisa, jonka voittajaksi
selvisi Turun arkkihiippakunnassa nelisen vuotta
piispana ollut teologian tohtori Kari Mäkinen.
– Haluan rakentaa avaraa, kaikkien jäsenten kansankirkkoa, jossa on
monenlaista hengellisyyttä, myös
murtunutta, arkaa ja hapuilevaa. Ja
pitää kirkon ovet avoinna suojautumisen sijasta. Juuri se kysyy uskoa ja
luottamusta, Kari Mäkinen toteaa kirkon evl.fi -verkkosivuilla. Hän seuraa
kesäkuussa eläkkeelle jäävää arkkipiispa Jukka Paarmaa.
Alun perin seitsemän ehdokkaan
välisellä ensimmäisellä vaalikierroksella kukaan ei saanut yli puolta annetuista äänistä. Eniten ääniä saaneet
Kari Mäkinen (393) ja Helsingin yliopiston dogmatiikan professori ja teologian tohtori Miikka Ruokanen
(285) olivat toisella vaalikierroksella
11. maaliskuuta hyvin tasaväkisiä. Kari
Mäkinen voitti Miikka Ruokasen äänin 593–582 eli yhdellätoista äänellä.
Sensaatiohakuinen painettu ja
sähköinen media nosti vaalin keskeiseksi asiaksi Kari Mäkisen ja Miikka
Ruokasen suhtautumisen seksuaalivähemmistöihin. Kari Mäkisen mielestä
parisuhteensa rekisteröineille on annettava kirkossa täysi hyväksyntä ja
tuki. Hän kannattaa heille selkeää kirkollista toimitusta, vaikka se ei olekaan välttämätöntä. Miikka Ruokasen
mukaan homoseksuaaleja kristittyjä
on pidettävä veljinä ja sisarina Kris-
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tuksessa, mutta homoseksuaalisten
parisuhteiden siunaaminen on ristiriidassa Raamattuun nojaavan luomisopin ja ihmiskäsityksen kanssa.

Arkkipiispaa
odottavat haasteet
Kari Mäkinen on syntynyt Porissa
vuonna 1955. Hän on naimisissa sairaalapastori Eija Mäkisen kanssa.
Heillä on neljä aikuista tytärtä. Mäkinen väitteli teologian tohtoriksi huhtikuussa 1989, ja hänet vihittiin Turun
piispaksi tammikuussa 2006. Tämän
tehtävän on arveltu vaikuttaneen hänen valituksi tulemiseensa eniten.
Kari Mäkinen on seurannut läheltä arkkipiispa Jukka Paarman työtä.
Kotimaa-lehden haastattelussa (18.3.)
tuleva arkkipiispa toteaa olevansa helpottunut, kun yksi etappi on takana.
– Tämä on tehtävä, johon täytyy
kasvaa. Mitään ei pysty tekemään yksin, vaan kaikki tehdään yhteistyössä.
Kyse on kestävyyslajista.
Hän ei näe rooliaan ”päivystävänä
kirkon äänenä”, jolla olisi oltava yksiselitteinen vastaus eteen tuleviin asioihin. Arkkipiispan tehtävänä on tuoda kysymyksiin laajempaa ja syvempää perspektiiviä. Hänen mielestään
on etsittävä tapaa elää monikulttuurisessa ja -uskontoisessa Suomessa.
Niin kirkossa kuin muussakin yhteiskunnassa on osattava luopua taloudellisesta kasvusta. Kulutusideologian
tunkeutuminen elämän kaikille aloille
haastaa kirkon puolustamaan sitä, mitä elämässä ei voi ostaa eikä myydä.

Eräässä aikaisemmassa kommentissaan Kari Mäkinen sanoi haluavansa
pitää kirkon ovia avoinna ja voimassa
vahvaa arkipäivän luterilaisuutta.
Kari Mäkisen haasteena tulevat
olemaan myös ne kirkon jäsenet, jotka tukivat vaalissa Miikka Ruokasta.
Samassa Kotimaa-lehden numerossa
haastateltu Ruokanen sanoo kirkon
olevan jossakin määrin kahtiajakautunut. Perusongelma ei ole parisuhteiden siunaamisasia vaan se, mikä asema on Jumalan sanalla ja kirkon tunnustuksella muotoiltaessa teologisia
ja eettisiä kannanottoja. Hän uskoo
kuitenkin enemmistön seurakuntien
työntekijöistä ja vastuunkantajista pitävän Raamattua ja kirkon oppia edelleen kirkon elämän perustana. Hän
sanoo rukoilevansa Kari Mäkiselle
runsasta Jumalan siunausta, viisautta
ja johdatusta kirkkomme parhaaksi.
Kirkkomme tulevaisuus on armollisen Jumalan käsissä, ei ihmisten varassa.
Kesäkuussa eläkkeelle jäävä arkkipiispa Jukka Paarma astui virkaansa
vuonna 1998 presidentti Martti Ahtisaaren nimittämänä. Vuoden 2000
alusta voimaan tulleen uuden perustuslain mukaisesti arkkipiispanvaali
käytiin nyt ehdokasasettelun pohjalta
tapahtuvana vaalina. Kari Mäkisestä
tulee järjestyksessä neljästoista arkkipiispa. Hänet asetetaan virkaansa Turun tuomiokirkossa 6. kesäkuuta.

Teksti Seppo Ylönen

Fakta
Arkkipiispa (kreik. arche, ensimmäinen ja episkopos, kaitsija) on
kristillisen kirkon piispa sellaisessa
hiippakunnassa, joka on erityisen
tärkeä esimerkiksi kokonsa tai historiansa puolesta. Arkkipiispa on
kirkolliselta vihkimykseltään piispa;
kun tavallisen hiippakunnan piispa
valitaan jonkin toisen hiippakunnan arkkipiispaksi, häntä ei uudelleen vihitä piispaksi. Klassisesti
arkkipiispan toimivalta kuvataan
lauseella primus inter pares, ensimmäinen vertaistensa joukossa. Tämä tarkoittaa, että arkkipiispalla on
ensimmäisenä piispana kunniasija
ja siihen liittyviä tehtäviä, mutta ei
piispallista toimivaltaa hiippakuntansa ulkopuolella.
Suomen evankelis-luterilaisessa
kirkossa arkkipiispa toimii kirkolliskokouksen, piispainkokouksen,
kirkkohallituksen ja kirkon ulkoasiain neuvoston puheenjohtajana,
mutta valvonta- tai johtotehtäviä
hänellä ei ole. Arkkipiispa hoitaa
kirkon suhteita toisiin kirkkoihin
koti- ja ulkomaille. Arkkipiispan
arvonimi on käytössä Ruotsin, Suomen, Latvian ja Viron luterilaisissa
kirkoissa. Suomen kirkon arkkipiispa on Turun arkkipiispa.

(Lähde: Wikipedia)

